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APRESENTAÇÃO 

 

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, Nutricional e Ambiental de 

direcionar todos que formam a Comunidade acadêmica para uma 

Saúde Humana e Educação socioambiental para a Vida. 

O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse evento 

e aqui apresentado em forma resumida para registrar a 

preocupação dos profissionais envolvidos com o tema portanto, 

desejamos boa leitura e reflexão. 

Os livros “SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia 

interativa; Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio 

ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição interativa 

1 e 2” têm 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 14 

e 15 de dezembro de 2018 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. 

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. 



 
 

PREFÁCIO 

Estamos perante a grande oportunidade de mudar o mundo, 

questionarmo-nos sobre o que podemos fazer para melhorar o 

meio ambiente e aproveitarmos de uma maneira eficiente e 

sustentável os recursos naturais disponíveis. O congresso 

CINASAMA abordou dois temas distintos, mas estreitamente 

relacionados. Esta relação pode basear-se no facto de fatores 

ambientais poderem causar problemas na saúde. Uma boa gestão 

dos recursos naturais pode, não só evitar estes problemas, bem 

como promover a obtenção de produtos que beneficiem a saúde.  

Nos últimos anos foi desenvolvido o conceito de economia 

circular, o qual procura mudar os processos industriais para evitar 

a evitar a sobreprodução de resíduos e obter, simultaneamente, 

um benefício económico a partir dos mesmos. Para isso, nos 

próximos anos o objetivo passará pela obtenção de produtos de 

valor acrescentado que poderão ser usados no sector da saúde. O 

sector agroindustrial é um dos mais importantes e que enfrentará 

este desafio. A transformação de resíduos em matérias primas com 

aplicação na própria indústria de origem ou em outros sectores 

deve ser uma prioridade. A aplicação destes resíduos na obtenção 

de produtos de interesse para a saúde permitirá reduzir os seus 

custos de produção. Os processos biotecnológicos permitirão 

conseguir esta transformação de uma forma sustentável e com 

reduzido impacto no meio ambiente. Estes processos devem ser 

otimizados para reduzir o seu custo económico, mas irão, sem 

dúvida, significar um avanço na conservação do meio ambiente. 

O cuidado com o meio ambiente é essencial para a saúde e 

o bem-estar, cujo desenvolvimento sustentável deve focar-se em 



 
 

criar sinergias entre estes dois objetivos e, deste modo, beneficiar 

as gerações futuras. Os temas abordados durante o congresso e as 

investigações apresentadas têm tentado resolver esta problemática 

e ajudarão a criar sinergias entre a saúde e o meio ambiente.  

PhD. José Manuel Salgado Seara 

University of Minho, Centre of Biological Engineering 

Campus de Gualtar, Braga, Portugal 

Palestrante no CINASAMA 2018 
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CAPÍTULO 1 
 

ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA 
TERRA E DA QUALIDADE DA ÁGUA NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO IGARAPÉ 
ACARÁ – MANAUS (AM) 

 
Luis Felipe Buzaglo PIMENTA1 

Rebeca Teixeira DANTAS2  
1Graduando do curso de Geografia, Universidade do Estado do Amazonas (UEA); 

 2 Mestranda em Geografia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM);  
lfbp.geo@uea.edu.br 

 

RESUMO: A demanda por água, no estado do Amazonas, tem 
aumentado à medida em que as cidades cresceram e se 
desenvolveram, as atividades antrópicas, nos últimos anos, têm 
impactado gravemente os corpos hídricos, bem como ocorre no 
caso da bacia hidrográfica do Igarapé Acará na cidade de 
Manaus - AM. Com esta pesquisa, foi possível identificar os 
diferentes tipos de uso da terra e a qualidade da água na bacia 
hidrográfica do referido igarapé. O recorte espacial de análise 
foi delimitado, apresentando um total de 43,62 km². No Mapa 
de Uso e Cobertura da Terra, foram verificadas as seguintes 
classes: Floresta (91%), Terra Exposta (6%), Área Construída 
(2%) e lâmina d’água (menos de 1%). As fontes pontuais e 
difusas também foram identificadas, os pontuais identificados 
foram os efluentes domésticos, esgoto sanitário e chorume 
produzido no Aterro Municipal, e as difusas concerne aos 
materiais oriundos da deterioração de pneus e queima de 
combustíveis, fezes de animais e resíduos sólidos. A partir 
desses resultados conclui-se que a medida que se intensificam 
as atividades de uso do solo ao longo do igarapé fica evidente 
a degradação causada pela urbanização desordenada e a falta 
de políticas públicas de saneamento básico nesses locais. 
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Palavras-chave: Uso da terra. Qualidade da água. 

Processamento de imagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para Costa (2009), o conceito de bacia hidrográfica é um 

espaço natural com características particulares onde se 

encontra a rede de drenagem, ou seja, a bacia é um conjunto 

de corpos hídricos de forma linear que escoa pela superfície em 

diferentes pontos do espaço. 

 
O relevo e o clima contribuem para a formação de 
uma bacia, e a cobertura (vegetal ou construções) 
do solo afetam a circulação das águas que escoam 
para o canal principal. A bacia possui 
características bioclimáticas, águas subterrâneas 
(freático), fitogeográficos e hidrogeormofológicos, 
como ecodinâmicas que intercorrelacionam 
formando uma paisagem que o ser humano herda 
da natureza e a utilizam conforme sua formação 
social e/ou necessidades conjunturais (COSTA, 
2009, p.4). 
 

 O estudo de bacia hidrográfica está no escopo da 

hidrologia, sendo esta a ciência que estuda a ocorrência e 

distribuição da água através do espaço e tempo, do seu ciclo 

hidrológico, assim como suas propriedades físicas e químicas 

e sua relação com fatores bióticos e abióticos (BIELENKI 

JÚNIOR; BARBASSA, 2012). 

O conceito de bacia hidrográfica para Barrela (2001) tem 

como definição o conjunto de terras drenadas por um rio e seus 

afluentes, onde são formadas em regiões mais altas do relevo 

por divisores deguas das chuvas, ou escoam superficialmente 
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formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação 

de nascente e lençol freático. 

Os rios são alimentados pelas precipitações que ocorrem 

na bacia hidrográfica, principalmente pelo escoamento 

superficial direto. A água se desloca por meio da gravidade, 

sendo que o canal principal pode receber contribuição de 

diversos afluentes (BIELENKI JÚNIOR; BARBASSA, 2012). 

Segundo o geógrafo Ab’Saber (1945, apud TUNDISI; 

MATSUMURA, 2008, p.48):  

 
Os rios que formam um sistema hidrográfico 
hierarquizado compõem a rede hidrográfica e 
ocupam uma bacia hidrográfica, o conjunto 
territorial das terras banhadas ou percorridas por 
uma rede hidrográfica. 
  

O Uso da Terra contribui de maneira expressiva para às 

mudanças climáticas que vêm ocorrendo na Amazônia. A 

retirada da cobertura vegetal, em consonância com as 

queimadas contribuem para o aumento do efeito estufa. Outro 

fator abordado de relevância é a transformação da cobertura 

vegetal em pastagem, que acarreta na diminuição da 

evapotranspiração, consequentemente, a modificação do ciclo 

hidrológico. 

O mapeamento do Uso da Terra e Cobertura fornece a 

sociedade o conhecimento suficiente para a planejamento da 

utilização do espaço, além dos fatores que têm influência direta 

como o clima que interferem nas propriedades físicas do solo. 

Com estas informações em gabinete é possível quantificar 

classes e fazer projeções de problemas ambientais quanto ao 

seu uso (RODRIGUES et al., 2001). 
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Para Guerra (2012), o aumento da porcentagem de 

áreas urbanizadas reflete na capacidade de infiltração da água 

na rede de drenagem, a impermeabilização do solo nas cidades 

favorece o escoamento superficial acarretando o aumento da 

velocidade do deslocamento da água, assim potencializando a 

força de desfragmentação do solo caracterizando às 

enxurradas.  

A erosão de encostas é acelerada por ocupações 

antrópicas, uma vez que a cobertura vegetal é retirada para a 

fixação de moradias. Em eventos extremos (chuvas com índice 

acima de 50 mm), a medida que ocorre maior taxa de infiltração, 

o material (solo) atinge saturação e por meio da gravidade, 

ocorre a desfragmentação do pacote sedimentar originando o 

deslizamento (GUERRA, 2012).  

O Uso da Terra e a retirada da cobertura vegetal modifica 

os padrões de drenagem da bacia hidrográfica. A terra exposta 

sofre influência direta da pluviosidade, o material sedimentar é 

transportado pelo escoamento superficial e é depositado no 

canal principal, além da alteração da qualidade da água pelo 

aumento de sedimentos em suspensão, o assoreamento 

contribui fortemente em alagações oriundas de chuvas 

intensas, assim como a retenção da luz solar (TUNDISI; 

MATSUMURA, 2008).  

As ocupações em áreas próximas a cursos d’água, 

moradias sem qualquer tratamento ou coleta de efluentes 

domésticos e sem o devido saneamento básico, acarreta danos 

intensos químicos e físicos aos igarapés modificando a vida 

aquática. Áreas de fragmento florestal dentro de cidades, como 

a Reserva Florestal Adolpho Ducke (Manaus – AM), protege 

nascentes das alterações oriunda das ações antrópica, além do 
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favorecimento no que diz respeito ao microclima (FERREIRA 

et.al, 2012).  

As ocupações irregulares existentes em APP, indivíduos 

que fixam moradia em lugares onde a mata ciliar deveria ser 

preservada, degrada a vida aquática e transforma os ciclos 

naturais dos organismos, uma vez que o seus efluentes 

doméstico e esgoto sanitário são direcionados, sem qualquer 

tipo de tratamento, aos corpos hídricos (TUNDISI; 

MATSUMURA, 2008).  

O crescimento da população aumenta a necessidade de 

uso da energia e produção de alimento, fontes intimamente 

ligadas a oferta de água em quantidade e qualidade. Há a 

necessidade de se construir hidrelétricas para suprir a demanda 

energética e irrigação para as atividades agroindustriais. Porém 

essas medidas interferem na qualidade da água, sua 

potabilidade, sendo seu uso inapropriado para o consumo 

humano, havendo a necessidade de gastos com tratamento 

(TUNDISI; MATSUMURA, 2008).   

Nesse sentido Santos et al. (2006) afirmam que na parte 

da cabeceira do curso d’água do Igarapé Bolívia (Manaus – AM) 

a cobertura vegetação é preservada, porém a jusante do canal, 

às margens encontram-se desmatadas por conta da forte 

pressão antrópica resultado do crescimento populacional.   

Consequentemente, aliado o crescimento de toda a 

cidade de Manaus, a produção de resíduos sólidos atingiu 

valores exorbitantes surgindo a necessidade de se criar um 

local para armazenamento final do lixo. O aterro de Manaus 

construído na década de 1980 e hoje, em pleno funcionamento 

e com estimativa de encerramento das atividades em 2021, 

produz chorume que degrada ambientes aquáticos de seu 

entorno. “O aterro sanitário e os esgotos domésticos afetam, 
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consideravelmente a composição das águas da bacia do 

Tarumã, modificando todas as suas características quando 

comparadas com águas naturais da região” (SANTOS et al., 

2006, p. 234).  

Diversos trabalhos apontam a degradação ambiental 

causada pela implantação do aterro na qualidade da água dos 

igarapés e afluentes da bacia hidrográfica do Tarumã. A retirada 

da mata ciliar das margens dos corpos d’água aliada a 

ocupação das planícies de alagação impacta drasticamente o 

meio ambiente. Ferreira (2012) em seu trabalho diz que: 

 
O armazenamento de lixo, principalmente na bacia 
hidrográfica do rio Tarumã, vem causando 
poluição do solo e dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais (Santana e Barrocas 
2007; Rocha e Horbe 2006; Santos et al., 2006). 
Assim, a maioria dos igarapés (80%) na área 
urbana de Manaus está impactada, com suas 
características abióticas modificadas pelo 
desmatamento e poluição da água (COUCEIRO et 
al. 2007 apud FERREIRA, 2012).  
 

Em outros trabalhos diversos autores (GUIMARÃES, 

2002; SILVA, 2010; NORMADO, 2014) evidenciam em seus 

resultados a alta concentração de metais pesados nos igarapés 

da área urbana da cidade de Manaus como ferro, manganês, 

zinco, cobre entre outros. Além do fato dos coliformes fecais e 

totais apresentarem valores acima do permitido, assim 

deixando os corpos hídricos impróprios para uso recreativo, 

resultado da fixação de moradias às margens dos igarapés e 

lançamento de águas servidas no leito do canal (SILVA, 1995 

apud MELO et al., 2005).  

Segundo Tundisi (1990,2003 apud TUNDISI; 

MATSUMURA, 2008) às principais atividades antrópicas que 
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degradam os ambientes aquáticos continentais no Brasil são: o 

desmatamento, irrigação, mineração, urbanização, construção 

de estradas, construção de canais, descarga e esgotos com 

fontes pontuais e não-pontuais, descargas de efluentes 

industriais e agrícolas, introdução de espécies exóticas nos 

ambientes terrestres e aquáticos, remoção de espécies-chave 

nos ecossistemas e disposição de resíduos sólidos nas bacias 

hidrográficas, eutrofização, construção de hidrovias, impactos 

nos mananciais (desmatamento, disposição de resíduos 

sólidos, ocupação de bacias hidrográficas).   

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa consiste em 

analisar o uso e ocupação da terra e da qualidade da água na 

bacia hidrográfica do Igarapé Acará na cidade de Manaus – AM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

Situa-se entre as coordenadas 2° 53’ 0.0” a 2° 59’ 0.0” S 

e 59° 54’ 0.0” a 61° 0’ 0.0” W. Parte da área de estudo encontra-

se nas dependências da Reserva Florestal Adolpho Ducke, 

bairro Cidade de Deus que pertencente a zona Norte. O 

restante da sub-bacia, dentro do perímetro urbano, está situado 

nas dependências do bairro Lago Azul, zona Norte, conforme a 

figura 01. 

Situada nas zonas Norte e Oeste da capital do estado do 

Amazonas a sub-bacia hidrográfica do Igarapé Acará está 

assentada sobre sedimentos da Formação Alter do Chão, 

unidade tectônica da Bacia Sedimentar do Amazonas. Possui 

drenagem do tipo dendrítica, pois é constituída de várias 

ramificações que se espalham ao longo da superfície do 

terreno, tendo a divisão dos tributários por meio dos divisores 

de água (SANTOS, 2004). 
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Figura 01. Mapa de Localização da área de estudo igarapé do 
Acará, Manaus – AM. 

 
Fonte: IBGE, 2010; CPRM, 2012. 

 

A expansão urbana da cidade de Manaus, nos últimos 

anos tem se intensificado principalmente para as Zonas Nortes 

e Leste, onde pessoas de menor poder aquisitivo vão se instalar 

em áreas fragilizadas ambientalmente, para suprir a 

necessidade de moradias essa mesma dinâmica pode ser 

observada ao longo da bacia do igarapé do Acará, como ilustra 

o mapa hipsométrico apresentado na Figura 02 aborda a 

altimetria do terreno divido em classes, cada cota relacionada 

com sua cor correspondente. A área urbana da cidade de 

Manaus expande em direção norte, o Residencial Viver Melhor 

foi construído na margem esquerda do igarapé Acará, onde a 

cota altimétrica está entre 40 a 60 metros. Residenciais do 
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bairro Lago Azul estão localizadas nas planícies de alagação, 

representada na cor verde, com variação altimétrica de 20 a 40 

metros, em eventos pluviométricos extremos essas casas são 

atingidas por inundações. 

 

PROCEDIMENTOS TEORICO METODOLOGICO 

 

A imagem do satélite RapidEye 12 de setembro de 2014, 

com ausência de nuvens, foi adquirida no Geocatalogo do MMA 

(website http://geocatalogo.mma.gov.br). Formado por uma 

constelação de 5 satélites, a resolução espacial das imagens 

produzidas pelos sensores acoplados ao satélite RapidEye é de 

5 metros. Apresenta 5 bandas, 3 na faixa do visível (Red, Blue 

e Green) e 2 na região do infravermelho próximo.   

Para fazer a delimitação da área de estudo foram 

necessárias a aquisição de dados do SRTM, para 

complementar a área de estudo foram utilizadas quatro 

imagens, 02S615, 03S615, 02S60_ e 03S60_, uma vez que a 

cidade de Manaus está localizada no ponto central, sendo 

necessário fazer o mosaico. Tais imagens foram adquiridas no 

site do Banco de Dados Geomorfológicos do Brasil Topodata 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/documentos.php, possuem 

resolução espacial de 30 metros. Após mosaico das imagens 

concretizado com a ferramenta Hand - software ENVI foi 

realizado as delimitações das bacias hidrográficas.  

Sequencialmente foi criado um banco de dados no 

software Spring 5.4 - dentro deste banco de dados um projeto 

foi configurado para fazer os trabalhos do mapeamento do Uso 

da Terra e Cobertura Vegetal da área de estudo.  

Após a aquisição da imagem com data de 04 de 

setembro de 2014 do satélite RapidEye, fazendo uso das 
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bandas 1, 2, 3, 4 e 5, foi realizada a composição cor verdadeira 

R (4) G (5) B (3) da imagem. Em seguida, por meio da 

ferramenta contraste, alterações se fizeram necessárias para 

melhor visualização das classes, esse processo se deu por 

meio do software Spring 5.4.   

Em seguida, por meio da ferramenta classificação, foram 

criadas as amostras da classe e o recolhimento de amostras de 

dados na imagem, associando as classes: Floresta, Área 

Construída, Terra Exposta e por fim Lâmina d’água. O 

classificador que se mostrou o melhor desempenho 

(conhecimento dos alvos presentes no terreno) para ser 

utilizado para o trabalho foi o MAXVER. A produção 

cartográfica, assim como a geração de mapas se deu através 

da utilização do software Spring 5.4, através do aplicativo 

Scarta, com complemento de dados vetoriais importados ao 

programa depois do término dos trabalhos com os dados 

matriciais. 

Para os dados limnológicos foram coletados em 18 

pontos amostrais no dia 13 de julho de 2016, com pontos 

previamente estabelecidos em gabinete assim como o itinerário 

de visita aos locais de coleta, conforme a Figura 03. Foi utilizada 

planilha confeccionada no software do pacote Office Microsoft 

Excel para preencher com dados obtidos. O horário da coleta 

teve início às 9:30 da manhã no primeiro ponto. A variável 

quantificada em loco foi a temperatura, as medidas foram 

obtidas através do aparelho termômetro digital (Tipo 

Instrutherm - TE 400), com tempo de resposta do display em 

1s, apresenta resolução de 0,1°C e precisão de 0,5°C.  

 

Figura 03. Mapa de localização dos pontos amostrais. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 

Dados relacionados com as condições do tempo foram 

obtidas através do aparelho digital Thermo-Hidro-Anemômetro 

Luxímetro. Com este aparelho foi possível quantificar variáveis 

como: Velocidade do vento (em km/h, resolução 0.1 m/s), 

Umidade do Ar (em %, resolução 0.1% RH), Nebulosidade (em 

LUX, resolução 1 LUX / 1 Ft-cd) e Temperatura Ambiente (em 

°C, resolução 0.1°C). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Turreta (2011) “Apontar os impactos 

causados pelas mudanças de uso e cobertura da terra constitui 

uma importante etapa para subsidiar a caracterização de 

serviços ambientais em torno de uma bacia hidrográfica”, ao 

entender a importância das mudanças de uso e cobertura do 
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solo ao gerar o mapa da bacia hidrográfica do igarapé Acará foi 

possível classificar diferentes classes que são: Área de floresta, 

Área Construída, Terra Exposta e Lâmina d´água. Os dados 

quantitativos são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados quantitativos das classes de uso da terra. 

Fonte: Mapa do uso da terra. 

 

A classe dominante é a Floresta com 39,92 km². A bacia 

hidrográfica do igarapé Acará tem suas nascentes no interior da 

Reserva Adolpho Ducke, fato que explica a maior abrangência 

desta classe, uma vez que o fragmento florestal está livre das 

ações antrópicas, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 04. Mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal da 
Bacia Hidrográfica do Igarapé Acará, Manaus – AM. 

Classe de uso 
                      ÁREA 

KM (%) 

Floresta 39,92 91,0 

Área Construída 2,55 5,8 

Terra Exposta 1,11 2,5 

Lamina d’água 0,30 0,7 

Total 43,62 100 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 

A área construída apresenta 5,8 % presente na bacia, 

sendo a maior concentração dessa classe. Área construída se 

localiza na porção sul da área de estudo, a concentração da 

classe temática na cor rosa corresponde ao conjunto 

habitacional Viver Melhor 1 e 2. Cabe destaque a área de 

ocupação irregular nas proximidades de um dos afluentes da 

margem esquerda do canal principal, onde residências 

direcionam seus dejetos do canal principal, destaque para a 

concentração da classe no bairro Lago Azul. 

A Terra Exposta corresponde a 2,5% nessa area. Sua 

presença está evidente na área de construção da Avenida das 

Flores, no ano de 2014 a estrada ainda estava em processo de 

terraplanagem e sem cobertura vegetal ou asfáltica. O aterro 

sanitário municipal, localizado no Km 19 da Rodovia AM- 010, 

possui extensa área sem cobertura vegetal, o chorume 
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produzido no local degrada o igarapé Matrinchã, um dos 

afluentes da margem direita do igarapé Acará. Na carta é 

possível visualizar a extensão da área representada na cor 

cinza, em dias de intensa pluviosidade o aporte de material 

sedimentar que é levada ao curso d’ água é demasiadamente 

elevado. 

Lamina d’ água apresenta 0,7% do total da área de 

estudo. Esta é a classe que mais apresentou menor valor de 

área, onde em vários pontos ao longo do curso do igarapé 

Acará foram constatadas irregularidades com relação a mata 

ciliar. Os afluentes mais próximos a nascente estão 

preservados e sem influência da pressão antrópica, no entanto, 

fora do território da Reserva Florestal as margens do Igarapé 

Acará são ocupadas por residências, sítios, balneários que 

fazem uso do corpo d’ água para lazer e recreação. 

Na margem esquerda da área de estudo, que apresenta 

a classe Área Construída, está localizado o ponto 12. Nesse 

ponto os valores são muitos díspares dos demais, isso se dá 

pelo fato deste afluente do canal principal receber os efluentes 

domésticos e esgoto sanitário sem o devido tratamento, da 

ocupação irregular a montante deste corpo hídrico.  

Já na margem direita, o tributário denominado Igarapé do 

Matrinchã, onde está localizado o ponto 15, apresentou maiores 

valores limnológicos. Esse afluente recebe aporte de chorume 

produzido do aterro sanitário municipal, consequentemente, 

caracteriza-se como um dos ambientes aquáticos mais 

alterados da área de estudo.   

Em conformidade com Santos et al. (2006, p. 234), “O 

aterro sanitário e os esgotos domésticos afetam, 

consideravelmente a composição das águas da bacia do 

Tarumã (da qual a bacia hidrográfica do Acará e afluentes 
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fazem parte), modificando todas as suas características quando 

comparadas com águas naturais da região” (SANTOS et al., 

2006). 

No trabalho de campo foram observadas e identificadas 

as principais fontes poluidoras que contribuem para a 

degradação ambiental do ambiente aquático em questão. 

Segundo Porto (1995 apud TOMAZ, 2006) fonte de poluição 

difusa são pequenos resíduos sólidos oriundos de diversas 

atividades humanas e animais como: queima de combustíveis 

fósseis, fezes e urina de animais domésticos, ou seja, todo tipo 

de material que é levado pelo escoamento superficial. Já os 

pontuais, são caracterizadas pelo direcionamento dos efluentes 

domésticos e esgoto sanitário aos cursos d’água sem qualquer 

tratamento.  

A imagem foi obtida após intensa precipitação 

pluviométrica, é possível notar a coloração da água que escoa 

pela avenida (tonalidade escura), evidenciando a carga de 

sedimentos sendo transportada ao sistema de drenagem que é 

ligado, diretamente, ao curso do igarapé Acará. A fonte pontual, 

uma vez que as residências direcionam seus encanamentos ao 

igarapé. A fonte difusa identificada, afluente do igarapé Acará 

que recebe efluentes domésticos e esgoto sanitário de uma 

ocupação irregular nas proximidades do Conjunto habitacional 

Viver Melhor. 

Manter fragmentos florestais preservados com extensas 

áreas, como a exemplo a Reserva Adolpho Ducke, proporciona 

ao ambiente uma manutenção inestimável e de grande valor 

para a sociedade futura. Oliveira et al. (2010, p. 11), no livro 

Reserva Ducke, explana que: “A biodiversidade amazônica 

através de uma grade, afirmam que conservar a floresta em pé 
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proporciona purificação da água, a ciclagem dos nutrientes e a 

manutenção das condições climáticas”.  

O ponto 1 localizado no interior da Reserva Florestal 

Adolpho Ducke, cujas variáveis limnológicas apresentaram 

valores considerados por diversas literaturas, normais para 

ambientes com cobertura vegetal preservadas. O ponto 12 - 

apresentou valores mais alterados, esse corpo hídrico se 

encontra nas dependências do Residencial Viver Melhor, a 

montante recebe efluentes domésticos de área de ocupação 

irregular. O ponto 15 – Alterações perceptíveis (cor e cheiro) 

neste ponto, o igarapé recebe o chorume produzido no Aterro 

Sanitário da cidade. As imagens na figura 09, exibe os locais de 

coleta das amostras de água e sua transparência, 

apresentando os menores e maiores valores.  

A tabela 2 apresenta um comparativo entre os dados 

limnológicos dos pontos amostrais 1, 12 e 15, que reforça a 

importância de se manter fragmentos florestais preservados. 

 

Tabela 2. Comparativo dos dados limnológicos dos pontos 1, 
13 e 15. 

Classe de 

uso 

Pontos Localização Temp. 

da 

água 

(°C) 

Ph Condutividade 

elétrica 

(μS/cm) 

TDS Turbidez 

Floresta 1 Reserva 

Ducke 

25,2 6,0 11,2 5,59 0,99 

Área 

Construída 

12 Viver 

Melhor- 

Feira e 

Igreja 

29,6 6,6 122,8 61,5 4,52 

Aterro 15 Igarapé 

Matrinxã 

30,0 6,6 704,0 353 33,54 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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A partir dos dados observados na tabela podemos ter 

uma dimensão de como a Reserva Ducke e a conservação 

desse fragmento florestal e de suma importância para a 

qualidade da agua do igarapé do Acará, isso mostra de “como 

as áreas florestadas não perturbadas são a melhor condição 

desejada, do ponto de vista da proteção dos recursos hídricos” 

(Donaldio et al., 2005). 

 

CONCLUSÕES 

 

As classes identificadas na sub-bacia hidrográfica, 

contribuem negativamente para o Igarapé do Acará com o 

aporte de materiais sólidos oriundos das atividades antrópicas. 

Os resíduos sólidos e o esgoto produzido nas áreas construídas 

que são vinculadas aos igarapés causam mudanças nas 

propriedades físicas e químicas da água.  

Conforme os resultados adquiridos no primeiro objetivo, 

o mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal da área de estudo 

evidencia que a classe que apresentou maior área foi a 

Floresta, devido parte da rede hidrográfica está situada no 

interior da Reserva Florestal Adolpho Ducke.   

Por se tratar de uma área protegida, onde as atividades 

realizadas têm vínculo apenas com a pesquisa, as variáveis 

limnológicas oriunda da amostra coletada na Reserva (Ponto 1) 

se mostraram, segundo referencias consultadas, normais para 

ambientes aquáticos com essas características. Porém, fora do 

fragmento florestal, à medida que a mata ciliar é retirada surgem 

os fragmentos de Terra Exposta e na sequência a consolidação 

de Área Construída, e com isso as variáveis tendem a exibir 

alterações. 
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No transcorrer da pesquisa foi identificado que parte dos 

moradores do Residencial Viver Melhor utilizam um trecho do 

Igarapé Acará para a prática do banho nos finais de semana. 

Nesse lugar o esgoto é desviado e passa a poucos metros do 

local onde os banhistas utilizam. Faz-se necessário colher 

amostras de água deste balneário para realizar estudo sobre a 

presença de coliformes fecais, a fim de verificar se a água 

apresenta condições de uso para o banho.  

Diante destes fatos, faz-se necessário que o saneamento 

básico seja estendido a todos os bairros de Manaus, e de fato 

os efluentes sejam tratados em sua totalidade antes de serem 

despejados na rede de drenagem. E, ainda os fragmentos 

florestais, principalmente nas margens de cursos d’água devem 

ser preservados sem ocupação antrópica. 
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RESUMO: Esse trabalho visa avaliar o potencial da espécie 
vegetal Nim (Azadirachta Indica) para a produção de carvão 
ativado em sua utilização como biossorvente na remediação do 
íon cobre em águas residuárias. Uma amostra obtida do caule 
de uma árvore, com o uso de uma serra elétrica,  foi seca em 
estufa e, em seguida, pirolisada em mufla. A metodologia 
utilizada foi proposta através da adaptação do método de 
ativação química de Scheineder (2008). Ao analisar a cinética 
do processo de adsorção através dos modelos de Pseudo 1ª 
ordem e Pseudo 2ª ordem, sob os modelos de isotermas de 
Langmuir e Freunclich, constata-se que o modelo cinético que 
melhor representou o processo de adsorção pelo Nim com o íon 
cobre foi o modelo de Pseudo 2ª ordem, pois este apresentou 
um melhor ajuste aos dados experimentais, demonstrando altos 
valores de correlação linear e proximidade entre os valores de 
Qm calculado e experimental. As isotermas de adsorção 
indicam como o adsorvente efetivamente adsorverá a espécie 
de interesse, bem como apresentar uma estimativa máxima da 
capacidade de adsorção. Destarte, a isoterma de adsorção 
mostra a relação de equilíbrio do adsorvato no adsorvente e na 
solução em determinada temperatura e pressão. Dessa forma, 
o processo de adsorção com o uso do biossorvente na 
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remediação dos íons de cobre em águas residuárias é efetivo e 
viável. 
Palavras-chave:Adsorção. Nim. Metais pesados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao curso de toda a história da humanidade, o seu  

desenvolvimento ocorreu aos arredores de corpos hídricos, por 

este motivo, a água é considerada um dos reguladores sociais 

naturais mais importantes. O acesso à água de boa qualidade 

sempre desenvolveu desigualdades para as comunidades, 

levando-se muito tempo para apresentar uma preocupação 

efetiva com a forma potável deste recurso. Disposto na 

natureza como um recurso natural finito, a água doce é acatada 

como veículo principal na propagação de doenças. O aumento 

populacional e a falta de políticas públicas contribuem de forma 

considerável para o decréscimo de sua qualidade, assim como 

o despejo de efluentes domésticos e industriais, 

comprometendo a sua utilização para o abastecimento da 

população (SILVA; PINEDA; BERGAMASCO, 2014).  

Conquanto, a partir da industrialização houve uma 

ascendência no processo DE poluição generalizada, em 

decorrência do exacerbado uso de matérias-primas de origem 

químicas e do uso de metais pesados com destaque para o 

Cádmio, Cromo, Chumbo, Cobre, Zinco, Manganês, Mercúrio e 

Níquel, comumente utilizados no processo industrial, 

configurando-se como principal contribuidor para o aumento da 

contaminação do solo e dos corpos d’águas pelos seus 

resíduos. Tal que, o decurso inadequado desses efluentes 

industriais sem o devido tratamento enseje na principal causa 

dessa contaminação hídrica, uma vez que, ao inserir um 

poluente na água, ocorrem alterações nas suas características 
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físicas, químicas e biológicas, desfavorecendo o seu uso e 

provocando reações nocivas para os seres vivos, podendo ser 

de forma indireta ou agredindo-o diretamente. Tem-se, destarte, 

a necessidade da criação e implantação de técnicas efetivas 

para o tratamento das águas residuais antepondo sua 

disposição, a posteriori seu tratamento, em corpos d’água 

(GONSALVES et al., 2014). 

A classificação dos resíduos gerados é um processo 

fundamental no que possibilita o gerenciamento do mesmo, 

inviabilizando a sua utilização quando não puder que seja 

garantida a segurança do meio ambiente, do trabalhador e ao 

consumidor final. Para que os resíduos sejam gerados de forma 

adequada, é necessário que seja feita sua caracterização, a 

qual permite que o resíduo analisado seja classificado como 

perigoso, não perigoso ou inerte, conforme a norma NBR 

10004/2004. As indústrias periodicamente são analisadas de 

acordo com a sua geração de resíduos e suas condições e 

padrões de lançamento, podendo ser enquadradas dentro das 

Resoluções n° 357/2005; n° 410/2009 e n° 430/2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

Destacam-se como principais agentes contaminantes 

causadores de impactos ambientais adversos, os íons 

metálicos em solução. Dentre os quais temos o Cobre (CU2+), 

por ser um metal pesado bastante utilizado industrialmente, 

podendo ser encontrado como um participante presente em 

diversas etapas do processo de produção. Esse metal pesado 

é, geralmente, descartado juntamente com os efluentes 

gerados, contaminando os corpos hídricos receptores, devido 

seu potencial tóxico, contendo em suas propriedades, o efeito 

de bioacumulação, provocando sérios danos à saúde de 

diversos organismos. Atualmente, existe um grande interesse 

em desenvolver e aprimorar tecnologias capazes de remover, 
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ou até mesmo reduzir, a quantidade de metais pesados 

contidos em efluentes (SALES et al., 2015). 

Por conseguinte, têm se desenvolvido pesquisas sobre 

diversificados métodos que coadunam em técnicas para o 

tratamento de efluentes. Dentre estes se destacam: a adsorção, 

a coagulação, oxidação avançada, filtração e separação por 

membrana. A adsorção no meio deles, se apresenta como o 

processo mais eficaz para o tratamento avançado das águas 

residuais. A adsorção é um processo físico-químico onde certos 

componentes de uma fase fluida são transferidos, ou 

adsorvidos, para a superfície sólida. Os fatores principais que 

contribuem para a influência desse processo são: a 

temperatura, a polaridade do solvente, A velocidade de 

agitação, relação sólido-líquido, tamanho das partículas do 

sólido, concentração inicial do adsorvato, pH da solução, outras 

espécies competitivas e impurezas na superfície do adsorvente, 

firmando-se numa técnica de tratamento bastante atrativa 

(ANASTOPOULOS; KYZAS, 2015). 

Os carvões com microporos apresentam 

empregabilidade em uma larga escala e estão classificados 

como uma classe de materiais extremamente importantes, 

destacados como carvão ativado. De acordo com Antero (2014) 

sua utilização é amplamente requisitada como adsorvente, 

catalisador em processos químicos, pois, apresentam 

características indispensáveis para o tratamento de efluentes e 

no processo de adsorção em fase líquida. No tratamento da 

água para consumo humano, o carvão ativado possui a 

propriedade de eliminar o sabor e o odor da água, como 

também eliminar contaminantes como metais pesados, gases 

tóxicos e pesticidas, favorecendo assim a sua potabilidade. 

As principais fontes de obtenção do carvão ativado 

produzido em escala comercial são as madeiras do pinus e o 
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eucalipto, no entanto, a principal utilização destas madeiras é a 

produção de papel e celulose. O que no atual panorama 

nacional configura escassez, em falta de matéria-prima para a 

produção de carvão ativado. Embora este insumo venha 

desempenhando um papel DE grande importância, ele possui 

uma produção inferior à sua crescente demanda (ANTERO, 

2014). Com efeito, tem-se visto que há possibilidade de se 

utilizar outras fontes para tal produção, destacando-se a 

madeira do “Azadirachta indica” que é popularmente conhecida 

como Nim, é uma árvore nativa da Índia, na qual tem por 

essência A boa adaptação ao clima tropical. Atualmente, pode 

ser encontrada em todas as regiões do País. Os grandes 

atrativos do Nim são seus diversificados fins de uso, pois, para 

além do reflorestamento para produção de madeira para 

fabricação de móveis, há a extração de óleo, que vem 

demonstrando grande eficácia no combate a diversas pragas e 

doenças que atacam plantas e animais (pesticidas naturais) e a 

produção do carvão ativado (BRASIL, 2013). 

Na busca de contribuir para a solução de problemas 

ambientais ocasionados pelo despejo de efluentes industriais e 

domésticos em corpos hídricos provocando sua contaminação, 

tenta-se encontrar alternativas de tratamento adequadas 

utilizando materiais de baixo custo e que atendam aos 

requisitos de eficiência. Uma alternativa para este tipo de 

tratamento é a utilização da Nim como espécie vegetal para a 

produção de carvão ativado. Diante dessa necessidade, busca-

se investigar a eficiência do carvão ativado produzido a partir 

da madeira do Nim, para a sua aplicação em soluções 

tecnológicas visando objetivar a remediação do íon cobre em 

águas residuais.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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O desenvolvimento do projeto se deu no âmbito do 

Laboratório de Análises de Água – LAAg da UFCG – Campus 

Pombal. 

O biossorvente foi produzido a partir da espécie vegetal 

Nim (Azadirachta indica A. Juss). A amostra foi seca em estufa 

e, em seguida, pirolisada em mufla. Para a obtenção da 

granulometria desejada, foi  processada em um micromoinho e 

depois peneirada, coletando-se a fração de material com 

diâmetro menor que 500 µm.  

Para a sua ativação, devido a necessidade de favorecer 

a qualidade e a quantidade dos seus poros, a metodologia 

conduzida foi proposta através da adaptação do método de 

ativação química segundo Scheineder (2008) onde, cada 20 g 

de amostra de carvão foi imersa em solução com água 

purificada até a obtenção do pH neutro. Em seguida, colocou-

se em banho com o ácido clorídrico, deixando-o agitar por 24 

horas à 300K em uma mesa térmica agitadora. Após este 

tempo, a amostra foi novamente lavada até pH neutro, e seca 

em estufa a 85°C por 24 horas. 

O íon metálico estudado foi o cobre II (Cu2+). uma 

solução sintética estoque contendo este íon metálico de 

concentração conhecida foi preparada no laboratório utilizando-

se água deionizada. O reagente utilizado para o preparo da 

solução, contendo este íon metálico, foi o Cu(NO3)2.6H2O com 

concentração de 0,1 N e grau de pureza analítico.  

 

Delineamento experimental: 

 

A cinética de adsorção é uma etapa de suma 

importância, onde será verificado o comportamento do íon 

metálico no biossorvente, variando-se o tempo de agitação de 
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contato efetivo entre o adsorvato em solução e o adsorvente. 

Para a determinação do tempo de equilíbrio, 1 g do 

biossorvente foi colocado em um erlenmeyer com 20 mL da 

solução contendo o íon metálico. O tempo de agitação variou-

se de 1 a 72 horas. Esse procedimento foi realizado em uma 

mesa agitadora com controle de temperatura, sob velocidade 

de 180 rpm a 298 K. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas por um período de 05 minutos, possibilitando a 

separação do sobrenadante. 

A capacidade de adsorção do biossorvente Q (mg do 

metal/ g do adsorvente) foi determinada com base na diferença 

de concentração do íon metálico usando a seguinte equação 1. 

 

Equação 1: 

𝑄 =
𝑉(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝑊
 

Onde, Q é a capacidade de adsorção (mg/g), Co e Ce 

são as concentrações (mg/L) do soluto na solução inicial e em 

equilíbrio respectivamente, V é o volume da solução (L) e W a 

massa do adsorvente (g).   

O mecanismo e a natureza de adsorção foram avaliados 

quantitativamente por meio de isoterma de adsorção e segundo 

os modelos de equilíbrio de adsorção de Langmuir e Freundlich, 

os mais usados para descrever as isotermas para aplicações 

em tratamento de águas e efluentes.   

A partir dos resultados obtidos experimentalmente foram 

construídas isotermas de adsorção para cada metal, plotando-

se os dados para obter as isotermas teóricas segundo os 

modelos de Langmuir (Ce/Q versus Q) e Freundlich (log Q 

versus log Ce), gerando representações gráficas e permitindo a 

avaliação dos dados através de estatística descritiva. Os 

coeficientes das equações dos modelos teóricos escolhidos 
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para este estudo serão obtidos a partir das equações 2 e 3 a 

seguir:   

Equação 2 (Langmuir): Q = Qmax*KL*Ce/1 + KL*Ce    (2)  em 

que Ce = concentração do íon na solução de equilíbrio em mg 

L-1, Q = quantidade de metal adsorvida em mg g-1 de 

biossorvente, Qmax = adsorção máxima (mg g-1) e KL = 

constante relacionada com a energia de ligação (L mg-1) do íon 

no biossorvente e   

Equação 3 (Freundlich): Q = KF*Ce1/n       (3)  em que Q = 

quantidade de íon adsorvida em mg g-1 de biossorvente, Ce = 

concentração de metal na solução de equilíbrio em mg L-1, KF 

é o coeficiente de adsorção de Freundlich em L mg-1 e n é a 

estimativa do parâmetro de ajuste (adimensional).   

A obtenção das isotermas de troca iônica a vários pH foi 

realizada adotando o mesmo procedimento da isoterma de 

tempo, sendo os valores dos pH da solução  2,0; 3,0;  4,0; 5,0; 

6,0 até 8,0 nas três, cujo ajuste foi realizado utilizando HCl 3,0 

mol dm-3 e NaOH 1,0 mol dm-3 em quantidades mínimas, 

sendo a determinação realizada em um pHmetro.  

 A determinação da concentração residual do íon 

metálico, que corresponde à concentração do soluto em 

equilíbrio foi analisada utilizando-se um espectrofotômetro de 

absorção UV/VIS. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ISOTERMA DE TEMPO  

 

A influência do tempo de contato entre o íon em solução 

(adsorvato) e o adsorvente é uma etapa de suma importância 

para a eficiência do processo pois, ao se tornar constante, 
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atingindo o equilíbrio, a concentração do adsorvato torna-se 

constante na solução. Assim, o efeito do tempo de contato para 

a adsorção do íon Cu2+ no carvão ativado do Nimpode ser 

visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1. Influência do tempo de contato na adsorção de Cu2+ 

pelo nim. 

 
Fonte: própria 

 

Observando a figura 1, referente à interação do sólido 

com o íon metálico (Cu2+), percebe-se que houve uma rápida 

adsorção nas primeiras horas, seguida por um gradual 

equilíbrio no sólido, tornando a concentração do adsorvato 

constante na solução. Isso mostra que a adsorção máxima para 

o Cu2+ ocorreu em 12 horas, quase não havendo variação de 

retenção além desse período. 

Para examinar o mecanismo de controle dos processos 

de adsorção, tais como transferência de massa e reação 

química, os dados experimentais foram ajustados às equações 
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cinéticas de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. 

As Figuras 02 e 03 representam os modelos de pseudo primeira 

ordem e pseudo segunda ordem respectivamente e os 

resultados encontram-se resumidos nas Tabelas 01 e 02 abaixo 

para esses modelos. 

 

Figura 2. Ajuste dos dados de tempo na adsorção do íon cobre 

(Cu2+) pelo nim à 300 K ao modelo cinético de pseudo primeira 

ordem.   

 
Fonte: própria. 

 

Tabela 1. Resultados do ajuste dos dados de tempo da 

adsorção do íon Cu2+ pelo nim, à 300 K ao modelo de cinética 

de pseudo primeira ordem. 

 
Fonte: própria. 
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É possível observar que o valor de R2 é baixo, além da 

grande discrepância entre o valores de Qm calculado e 

experimental, sugerindo que o processo de adsorção do íon 

cobre para o sólido analisado não segue o modelo de pseudo 

primeira ordem. 

 

Figura 3. Ajuste dos dados de tempo na adsorção do íon cobre 

pelo nim à 300 K ao modelo cinético de pseudo segunda ordem. 

 
Fonte: própria 

 

Tabela 2. Resultados do ajuste dos dados de tempo da 

adsorção do íon Cu2+ pelo nim, à 300 K ao modelo de cinética 

de pseudo segunda ordem. 

 
Fonte: própria 

 

Comparando-se valores de Qm calculado e 

experimental, verifica-se que estão adjuntos e o valor de R2 

está bem próximo de um. Com isso, percebe-se que houve um 
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melhor ajuste ao modelo de pseudo segunda ordem para o 

cobre em Nim.  

Os resultados demonstram que o modelo cinético que 

melhor representou o processo de adsorção pelo Nim com o íon 

cobre foi o modelo de pseudo segunda ordem, pois este 

apresentou um melhor ajuste aos dados experimentais, 

apresentando altos valores de correlação linear e os valores de 

Qm calculado e experimental estarem bem próximos. A 

expressão taxa de pseudo segunda ordem descreve processos 

de quimissorção envolvendo forças de valência através da 

partilha ou troca de elétrons entre o adsorvente e adsorvato 

como forças covalentes e troca iônica.  

Isoterma de concentração da solução  

Uma isoterma de adsorção mostra a relação de equilíbrio 

do adsorvato no adsorvente e na solução em determinada 

temperatura e pressão. As isotermas de adsorção indicam 

como o adsorvente efetivamente adsorverá a espécie de 

interesse, bem como apresentar uma estimativa máxima da 

capacidade de adsorção.   

 

Figura 4. apresenta a influência da concentração no tempo de 

12 horas e utilizando a dosagem de adsorvente de 1 grama à 

300 K e 1 atm. 
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Fonte: própria 

 

Observa-se que as isotermas não apresentaram 

diferenças bruscas de remoção nas diferentes concentrações, 

para o sólido. É possível que o biossorvente seja eficiente para 

remoção de pequenas concentrações metálicas.   

 

 ISOTERMA DA MASSA DO ADSORVENTE 

 

De acordo com a Figura 5, pode-se perceber que há um 

aumento na porcentagem de remoção do íon metálico, de 

acordo com o aumento da dosagem do biossorvente, o que 

pode ser atribuído ao acréscimo ocorrido no número de sítios 

ativos disponíveis para a adsorção, aumentando, desta forma, 

o valor do percentual de remoção. 

 

Figura 5. Influência da massa do adsorvente na adsorção de 

Cu2+ pelo nim. 
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Fonte: própria 

 

Figura 6. Influência da pH na adsorção de Cu2+ pelo nim. 

Fonte: própria. 

 

 
Fonte: própria 
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Conforme a Figura 6, variou-se o pH de 3,0 a 6,0, porém 

as soluções com pH acima de 5 apresentaram precipitados 

invalidando as soluções. O melhor percentual de remoção para 

o Nim foi verificado em pH 4. 

 Os dois modelos mais utilizados para descrever os 

processos de adsorção de estudos de remoção são o de 

Langmuir e de Freundlich. Com o uso dos modelos é possível 

expressar matematicamente alguma propriedade do material e 

também conhecer melhor a natureza do processo de adsorção. 

A Figura 7 apresenta esses modelos e suas constantes são 

apresentadas na Tabela 03.  

 

Figura 7. Linearização dos dados de adsorção no Nim para o 

cobre segundo modelo de Langmuir e Freundlich 

respectivamente. 

 
Fonte: própria 

 

Tabela 3. Parâmetros das equações de Langmuir e Freundlich 

dos resultados da adsorção do cobre pelo nim. 
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Fonte: própria 

Os valores de Qm e b apresentados na Tabela 03 são 

referentes ao modelo de Langmuir e foram calculados a partir 

do valor de coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. 

Assim como os valores de Kf e 1/n que são referentes ao 

modelo de Freundlich.  

Analisando a Figura 7, é possível perceber que o 

coeficiente de correlação linear se mostrou mais satisfatório 

para o modelo de Langmuir. Neste caso, o processo adsortivo 

segue o modelo de Langmuir e a adsorção é constante 

independente da extensão da cobertura da superfície e a 

superfície do biossorvente é homogênea.  

Ao observar a Tabela 3, percebe-se que os valores de 

1/n são negativos indicando que a eficiência do processo de 

adsorção é desfavorável para Freundlich e por ser menor que 1 

indica que a capacidade adsortiva (Qe) varia pouco entre as 

concentrações de equilíbrio maiores e menores. Os valores de 

Kf relativamente altos indicam uma capacidade de adsorção 

máxima do material.  

 

CONCLUSÕES  

 

É possível inferir que o carvão ativado de origem vegetal 

produzido pela pirolise de madeira de Nim (AZADIRACHTA 

INDICA) para a remoção de Cobre (Cu++) pode ser viável 

tecnicamente. 
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RESUMO: É grande a preocupação com o lançamento de 
resíduos oleosos, no meio ambiente principalmente por seus 
efeitos nocivos à saúde humana. Emulsões óleo/água são os 
principais poluentes emitidos pelos efluentes industriais e 
domésticos. As águas oleosas em canais subterrâneos e em 
zonas costeiras apresentam sérios problemas de poluição da 
água e necessitam urgentemente de soluções. Dentre as 
diversas formas de tratamento de efluentes poluídos por óleo 
destaca-se a adsorção, reconhecida como um método eficaz e 
econômico para o tratamento de águas oleosas. A adsorção é 
um fenômeno físico-químico de superfície no qual uma 
substância de fase líquida ou gasosa é transferida para uma de 
fase sólida, permanecendo ligada por interações físicas ou 
químicas. Neste sentido, a utilização de argilominerais como 
adsorvente tem-se mostrado interessante devido às 
propriedades destes materiais, apresentando assim grande 
relevância para a área ambiental. Neste trabalho, a argila 
bentonita denominada Brasgel foi caracterizada, e estudada 
como adsorvente no processo de remoção de óleo. A argila foi 
caracterizada a partir das técnicas Difração de raios X (DRX) 
para identificar a estrutura do material e Espectroscopia de 
Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) para 

mailto:jocielysr@gmail.com
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determinação da composição química do material em termos 
qualitativo e semi-quantitativo. O teste de capacidade de 
adsorção indicou o elevado potencial que a argila bentonita tem 
como adsorvente. 
Palavras-chave: Meio ambiente. Argila. Adsorção.   
 
INTRODUÇÃO 
 

O uso da água é essencial para atender as necessidades 

da população, porém quando utilizada de forma inadequada 

provoca alterações na qualidade da mesma, comprometendo 

os recursos hídricos e sua utilização para as diversas 

finalidades (DE SOUSA, 2014). 

Diariamente uma série de produtos orgânicos é 

descartada, provenientes de diversas fontes antrópicas como 

esgotos domésticos, efluentes industriais, atividades 

agropecuárias, produtos farmacêuticos, descartes de 

laboratórios, curtumes, refinarias de petróleo, entre outros. 

Neste sentido, as pesquisas têm se intensificado com o intuito 

de melhorar o tratamento de efluentes industriais e assim, 

atenuar a poluição causada pelo lançamento de águas 

residuárias industriais em corpos d’água receptores (GOLUB, 

A.; PIEKUTIN, J, 2018; IJAGBEMI, C. O.; BAEK, M.; KIM, 

D.2009; VALENZUELA-DÍAZ, F. R.; SANTOS, P.S, 2001; DA 

SILVA LIMA, 2017). 

Um grande enfoque tem sido dado à preservação do 

meio ambiente, principalmente quando se trata de recursos 

naturais não renováveis. A fiscalização através dos órgãos 

competentes, com relação aos impactos ambientais e a 

preservação do meio ambiente têm estimulado as indústrias a 

se preocuparem com o tratamento dos seus efluentes (SILVA, 

2006). Estudos realizados por AHMADUN, et al (2009), 
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apontam que, a água produzida corresponde a mais de 90% de 

todos os efluentes gerados na indústria do petróleo. Sendo que 

em média, para cada m³/dia de petróleo produzido são gerados 

de 3 a 4 m³/dia de água, este valor pode chegar a 7 ou mais, 

nas atividades de exploração, perfuração e produção. 

As refinarias petroquímicas são constantemente 

acometidas e investigadas por derramamentos e vazamentos 

de petróleo, tal impacto também ocorre durante o transporte e 

armazenamento de petróleo bruto, e por fim, durante o 

processamento de alcatrão. Isso resulta na contaminação não 

apenas do solo, mas também das águas subterrâneas, devido 

aos altos teores e concentrações substâncias tóxicas (ISLAM, 

et.al., 2017). 

De acordo com Monteiro (2006), indústrias que possuem 

fluidos de corte apresentam dificuldades no que se refere à 

substituição de fluidos de corte em base de óleo, por fluidos a 

base de água, tudo isso em função principalmente da 

dificuldade de tratamento. Tentativas de remoção de óleos 

emulsificados já foram realizadas nas estações de tratamento 

existentes. Todavia, verificou-se que a interação da tecnologia 

de filtros anaeróbios com tratamentos físico-químicos, leitos de 

fluidizado anaeróbio e lodos ativados puderam produzir 

efluentes que constituem em sua composição resíduos 

orgânicos. 

O Brasil é um país com alto potencial de reserva de 

combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel, por exemplo, são 

transportados entre grandes centros urbanos através de 

transportes rodoviários. De acordo com Vieira (2009), os 

caminhões são geralmente divididos em compartimentos para 

que possam permitir o transporte de diferentes combustíveis 

dentro do mesmo veículo. O derrame de combustíveis é hoje 
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uma ocorrência frequente durante o carregamento. Outro 

impacto consiste na água usada para lavar os caminhões em 

áreas de carregamento que geram efluente contaminado com 

óleo diesel e gasolina. Este tipo de efluente geralmente 

apresenta elevado conteúdo orgânico incluindo muitos 

hidrocarbonetos que são resistentes à deterioração por parte 

dos microrganismos vivos. 

A busca por novos métodos de tratamento com a 

finalidade de remover óleo e outros poluentes orgânicos de 

resíduos industriais de águas contaminados é alvo de 

pesquisas. (GOLUB, A.; PIEKUTIN, J, 2018; DA SILVA LIMA, 

2017).  

Várias tecnologias são desenvolvidas ao longo dos anos, 

dentre essas podemos citar a adsorção. O conhecimento dos 

princípios físicos e químicos nos quais os processos adsortivos 

estão inseridos é fundamental para a interpretação dos 

fenômenos de adsorção. Os aspectos cinéticos e de equilíbrio 

de adsorção constituem a base teórica para o entendimento 

entre os princípios fundamentais e as práticas industriais. Estes 

parâmetros são, portanto, essenciais à análise e interpretação 

dos dados experimentais servindo de sustentação para o 

estudo dinâmico em colunas de adsorção. (CAVALCANTI, 

2008). 

O processo de adsorção é um fenômeno de superfície e 

constitui na transferência de massa de uma substância 

presente na fase fluida (adsorbato) para a superfície de um 

sólido (adsorvente), dependente da diferença de concentrações 

entre as duas fases (BARAKAT, 2011). O fenômeno da 

adsorção foi descoberto por volta do século XVIII. As primeiras 

observações foram feitas por Scheele, em 1973, idealizando 

experimentos com carvão ativado e argilas, descobrindo que 
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esses materiais poderiam reter certos gases. Mais tarde, no ano 

de 1973, Lowitz observou o mesmo fenômeno, realizando 

experimentos com soluções (KAUSAR, et al., 2018; CHERIAN 

et al., 2018; HAMZA et al., 2018). De acordo com Zuim (2010), 

foi durante a Primeira Guerra Mundial que a adsorção foi 

bastante utilizada com a fabricação de máscaras que continham 

carvão ativado, as quais eram usadas para a proteção do trato 

respiratório humano contra gases tóxicos. 

Na Adsorção moléculas de uma fase fluida aderem em 

uma superfície sólida, sem modificação química. De um modo 

geral, a adsorção acontece como resultado de forças não 

balanceadas na superfície de um agente sólido, o adsorvente, 

e que seguram certas moléculas do fluido, o adsorvato, ao redor 

da superfície do sólido (CHEN et al., 2018; HWANG, J.; JOSS, 

L.; PINI, R, 2019).  

O fenômeno de adsorção ocorre porque átomos da 

superfície têm uma posição incomum em relação aos átomos 

do interior do sólido. Os átomos da superfície apresentam uma 

força resultante na direção normal à superfície, para dentro, a 

qual deve ser balanceada. A tendência a neutralizar essa força 

gera uma energia superficial, atraindo e mantendo na superfície 

do adsorvente as moléculas de gases ou de substâncias de 

uma solução com que estejam em contato (LAMBERT, J.F., 

2018; TAO et al., 2018). 

 Durante o processo, as moléculas encontradas na fase 

fluida são atraídas para a zona interfacial devido à existência de 

forças atrativas, tais quais ligações de Hidrogênio, ligações 

covalentes, interações dipolo-dipolo, forças de van der Waals, 

ligações eletrostáticas, entre outras (LAMBERT, J.F., 2018; 

TAO et al., 2018). 
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O esquema representativo do processo de adsorção, é 

apresentado na Figura 1, consiste no processo em que as 

moléculas de adsorvato (substância a ser adsorvida) são 

transferidas para a superfície do adsorvente (material onde 

ocorre a adsorção) (FENG et al., 2018). 

 

Figura 1- Esquema representativo da adsorção.  

 

Fonte: BUTT; GRAF; KAPPL (2006). 

 

De acordo com ALSHAMERI et al., (2018) a adsorção é 

um fenômeno físico-químico de superfície no qual uma 

substância de fase líquida ou gasosa é transferida para uma de 

fase sólida, permanecendo ligada por interações físicas ou 

químicas. Dependendo da natureza das forças envolvidas, são 

diferenciados dois tipos de adsorção: física ou fisissorção e 

química ou quimissorção. 

As argilas são materiais grandemente usados e que 

apresentam inúmeras aplicações devido as interessantes 
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propriedades que as mesmas possam apresentar. A alteração 

superficial de argilas é uma área que tem recebido bastante 

aplicação dos pesquisadores porque por meio de distintas 

formas de modificação torna-se possível a preparação de novos 

materiais e suas respectivas aplicações (DE PAIVA, 2008).  

 

Na Figura 2, está representada a estrutura cristalina da 

argila esmectítica. As partículas de argilas sob a forma de 

placas hexagonais, tubo, lâminas ou fibras se encontram 

fracamente ligadas à superfície de grãos maiores de areia 

(arenito), que constitui o arcabouço da rocha-reservatório. 

 

Figura 2 - Diagrama ilustrativo da estrutura cristalina de argila 

esmectítica. 

 

 

Fonte: ALSHAMERI et al., 2018. 
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 Segundo Silva (2008), os argilominerais esmectíticos 

possuem propriedades tais como, elevada capacidade de troca 

de cátions resultantes de alterações isomórficas, juntamente as 

suas características estruturais de facilidade de intercalação de 

um sem número de compostos orgânicos e inorgânicos o que 

pode proporcionar o alcance de produtos sob medida (taylor 

made) para um grande número de finalidades industriais, desta 

maneira as argilas esmectíticas, bentoníticas ou 

montmoriloníticas possuem mais usos industriais quando 

comparados aos outros tipos de argilas industriais reunidas, 

sendo um material bastante versátil e de perfil apropriado para 

obter-se produtos ou insumos de elevado valor agregado. 

A capacidade de troca de cátions (CTC) e os cátions 

trocáveis dos argilominerais constituem variáveis muito 

importantes para a determinação das propriedades industriais 

das bentonitas. Essas argilas são chamadas homoiônicas ou 

monocatiônicas quando um tipo de cátion constitui a maior parte 

dos cátions trocáveis (Na +, Ca2+, K +, Mg2+, Ni 2+) e 

heterocatiônicas ou policatiônicas quando há diferentes 

proporções significativas dos vários cátions (ALBANEZ, 2008). 

De modo geral, a argila esmectítica se destaca como 

adsorvente devido sua elevada área superficial, grande 

capacidade de troca de cátions (CTC), baixo custo e 

disponibilidade. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo de 

identificar a composição físico-química das argilas esmectíticas 

em estudo, para aplicação em processos de adsorção.  

 

METODOLOGIA 
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 Caracterização 

 
- Análise Química através do Espectrômetro de Raios X por 

Energia Dispersiva (EDX). 

Esse ensaio consiste em determinar a composição 

química do material em termos qualitativo e semiquantitativo. O 

equipamento utilizado foi um Espectrômetro de Raios X por 

Energia Dispersiva - EDX-700 Shimadzu. Os elementos com 

número atômico abaixo de 11 (Na) não podem ser detectados 

por limitação do método. Os parâmetros de análise estão 

apresentados na Tabela 1. A análise foi realizada no 

Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). 

Tabela 1 - Condições de análises pelo EDX. 

Método Qual-Semi Quant. 

Atmosfera He 

Canais Na-Sc, Ti-U 

Amostra Pó 

Forma do Resultado Elemento 

 

 

- Difração de Raios X 

As análises de difração de raios X pelo método do pó das 

amostras não calcinadas foram realizadas em um equipamento 

da Shimadzu modelo XRD-6000. Os ensaios foram conduzidos 

utilizando radiações de  CuKα, com velocidade de varredura de 

2º(2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 0 a 50º. A análise foi 

realizada no Laboratório de Caracterização de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
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- Testes de Capacidade de Adsorção 

O teste de capacidade de adsorção mede a afinidade 

que a argila tem com compostos orgânicos. Este teste é 

baseado na norma “Standard Methods of testing sorbent 

Performance of Absorbents” (ASTM F716-82, 1993). Este teste 

constou do seguinte procedimento: em um béquer de 600 mL 

colocou-se o solvente a ser testado até uma altura de 2 cm. Em 

uma cesta (fabricada de tela de Aço Inoxidável com malha 

ABNT 2150, abertura de 0,075 mm) colocou-se 1,00 g do 

material adsorvente (argila) a ser testado. Esse conjunto foi 

pesado e colocado no recipiente com o solvente, onde 

permaneceu por 15 minutos. Após esse tempo, deixou-se fluir 

o excesso por 15 segundos e realizou-se uma nova pesagem. 

O teste foi realizado em triplicata visando obter resultados 

precisos. A quantidade de solvente adsorvida foi calculada 

usando a seguinte expressão: 

 
Em que, P1 é a massa do material após adsorção; P2 é a massa 

do material adsorvente seco; Ad é a Capacidade de adsorção 

em gramas de solvente por gramas de argilas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores da 

composição química (EDX) das amostras de argila natural 

estudadas, na forma de óxidos. Observa-se elevados teores de 

SiO2 (>50%) e Al2O3 (>20%), que possivelmente estão 

associados ao comportamento tetraédrico e octaédrico dos 
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argilominerais e acessórios. Verifica-se ainda a presença de 

óxido de Ferro de Ferro (Fe2O3) e CaO, típico do mineral 

acessório calcita.  

Portanto, era esperado que a análise apresentasse como 

componentes principais SiO2 e Al2O3, em virtude das Bentonitas 

serem aluminossilicatos hidratados contendo 

predominantemente sódio como cátion trocável. Pode-se 

afirmar ainda que é comum a contaminação dessa argila por 

matéria orgânica e minerais acessórios como quartzo, caulinita, 

dentre outros. 

Tabela 2 - Composição química da argila. 

Óxidos (%) 

SiO2 65.1 % 

Al2O3 21.4 % 

Fe2O3 6.1 % 

MgO 5.1 % 

CaO 1.1 % 

Outros 1,2% 

 

Dentre as diversas técnicas de caracterização de 

materiais, a Difração de Raios X (DRX) é a mais indicada para 

extrair dados de materiais cristalinos, sendo muito utilizado na 

determinação das fases mineralógicas presente em argilas. Isto 

ocorre, pois a estrutura dos argilominerais é ordenada na forma 

de planos cristalinos separados entre si por distâncias da 

mesma ordem de grandeza dos curtos comprimentos de onda 

dos raios X. Ao incidir um feixe de raios X em um cristal, tal feixe 

interage com os átomos presentes, dando origem ao fenômeno 

de difração. A difração de raios X ocorre segundo a Lei de Brag, 

apresentada na equação 1: 

 = 2 d(hkl) sen
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 A Lei de Brag estabelece a relação entre o ângulo de 

difração e a distância entre os planos que a originaram, 

característicos de cada fase cristalina. A técnica de difração de 

raios X para a caracterização de fases apresenta como 

vantagens à simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade 

dos resultados obtidos, a possibilidade de análise de materiais 

constituídos por uma mistura de fases e uma análise 

quantitativa destas fases. 

O perfil de difração de raios X para as argilas é bastante 

conhecido na literatura, a análise difratométrica exibe fases 

diversas, como quartzo e cristobalita (mineral a base de silício), 

fases comuns em argilominerais naturais e que podem ser 

decorrentes do intemperismo. Outra característica importante 

em tais argilas é a localização do pico (001), uma vez que está 

relacionado com a distância basal das lamelas e é utilizado para 

identificar argilas esmectitas conforme apresentado na Figura 

2. Geralmente esse pico sofre deslocamento de posição 

quando incorpora/intercala matéria orgânica, sais, entre outros, 

dessa forma, é um parâmetro importante na química de 

intercalação. 
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Figura 2 - Difratograma de Raios X da amostra de argila.  

 

Através desta análise verificou-se a presença de 

minerais acessórios além de confirmar que a argila 

utilizada realmente é uma bentonita. O difratograma de 

raios-X confirma a presença predominantemente da 

montmorilonita (M) e a presença de quartzo (Q) como 

impureza. Os principais picos detectados nos 

difratogramas e suas respectivas designações (Santos, 

1989) estão apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Designação dos picos de DRX obtidos para a argila. 

2θ d(001) A° Mineral 

6,5 13,5 M 

20,9 4,30 Q 

26,1 3,5 K 

28 3,1 M 

37 2,6 M 

39 2,3 Q 

47 2,1 Q 

  
Os resultados referentes às análises de capacidade de 

adsorção para argila são apresentados na Tabela 4.  

Tabela 4 – Capacidade de adsorção em gramas de material 

adsorvido por grama da argila. 

Solvente Argila 

Gasolina 1,288 (g/g) 

Querosene 1,501 (g/g) 

Diesel 2,145 (g/g) 

 

É possível verificar a seguinte relação de afinidade: 

diesel > querosene> gasolina. Os melhores resultados na 

adsorção com argila foram obtidos utilizando o solvente 

orgânico diesel. Este fato indica provavelmente que existe uma 

melhor interação da argila com o solvente diesel. Essa 

interação está relacionada diretamente à composição química 

dos compostos (gasolina: C5-C10; querosene: C11-C12; diesel: 

C13-C17). Os resultados nos testes de adsorção podem também 
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estar relacionados com a viscosidade dos solventes, tendo em 

vista que o óleo diesel é mais viscoso, uma vez que os 

resultados de viscosidade são: diesel - 8 mPa.s (600rpm) e 3,5 

mPa.s (300rpm); querosene - 2 mPa.s (600rpm) e 1 mPa.s 

(300rpm); gasolina - 2 mPa.s (600rpm) e 1 mPa.s (300rpm). 

Assim, com o teste de capacidade de adsorção foi comprovada 

a afinidade da argila em estudo com as moléculas orgânicas do 

solvente. Isso mostra o potencial de aplicação da argila como 

adsorvente. 

 

CONCLUSÕES 

 

A caracterização estrutural de argilas ou sólidos 

precursores de novos materiais é interessante para prever o 

comportamento mono, bi ou tridimensional. O perfil de difração 

de raios X é a etapa fundamental para descrever esse 

comportamento, permitindo a indexação de todas as fases 

presentes. A caracterização estrutural acompanhada de análise 

química possibilitou diferenciar a argila quanto a sua 

composição e presença de cristalitos em sua superfície. 

Os resultados das análises química e mineralógica da 

argila apontam a presença predominante do argilomineral 

esmectítico, seu caráter policatiônico e a necessidade de uma 

etapa de purificação para separação do quartzo e demais 

minerais acessórios. Os ensaios de realizados com a argila 

natural permitiram concluir que esta argila apresenta médias 

capacidades de adsorção, porém que podem ser aprimoradas 

com uma etapa de ativação com íons de Na+ anterior à etapa 

de organofilização. Assim a argila em estudo apresenta um 

elevado potencial de aplicação no processo de separação 

óleo/água. 
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RESUMO: A construção civil é grande agressora do meio 
ambiente devido a sua ineficiência em alguns processos 
produtivos. O impacto dessa indústria está em toda a sua 
cadeia produtiva, uma etapa que merece destaque é a de 
extração e uso indiscriminado de matéria prima. No entanto, 
desde que questões como sustentabilidade tomaram amplitude 
mundial, a construção civil tenta se adequar. Utilizando como 
base a água, a pesquisa teve o objetivo de orientar o seu uso 
racional e eficiente em processos construtivos como os da 
produção de concreto. Para isso realizou-se a dosagem do 
concreto pelo método da ACI, para que através da medida das 
resistências obtivesse um traço adequado. Verificou-se que 
houve uma diferença menor do que 15% nas resistências, 
contatando que os tipos de águas avaliados não alteram a 
resistência do concreto. No entanto, a pesquisa abre a 
discursão para o uso eficiente da água na mistura evitando 
alterações na resistência das edificações e diminuindo o 
desperdício de matéria prima, tornando a indústria mais 
eficiente e mais sustentável.  
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional acarreta expansão e 

desenvolvimento das cidades, tornando necessário o 

planejamento no uso dos espaços e construção de indústrias, 

hospitais, escolas, aeroportos, e etc. Em momentos como esse 

que se assoma a engenharia civil, que tem papel fundamental 

no processo de urbanização. Apesar de a construção civil ser 

um dos inícios para urbanização, ela gera muita degradação 

(QUEIROZ, 2016). 

Essa degradação do ambiente também perpassa as 

etapas de execução, manutenção predial, demolição se 

alastrando até a destinação de resíduos (MORAES e SOUZA, 

2015). Dentre todas essas etapas uma que deve se atentar é a 

de extração e uso indiscriminado de matéria prima (cimento, 

agregados e água) (MORAES e SOUZA, 2015). 

Embora problemas de geração de impactos ambientais 

acompanhe as atividades de diversas indústrias, o setor da 

construção civil é considerado um grande vilão para o meio 

ambiente devido a sua ineficiência em alguns processos 

produtivos e principalmente o seu tamanho. Essa abrangência 

é observada com facilidade, a exemplo está a instalação de 

uma obra que é responsável por vários reflexos ao local, 

causados por suas atividades, direta ou indiretamente (RIOS, 

2014). 

No entanto, desde que questões como preservação 

ambiental e sustentabilidade tomaram amplitude mundial, as 
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empresas têm mudado um pouco da sua visão limitada em que 

eram vistas apenas como instituições econômicas preocupadas 

somente com o que e quanto produzir (RIOS, 2014). 

Para que haja de forma efetiva mudanças na indústria da 

construção, deve haver por parte dos profissionais da 

Arquitetura e/ou e da Engenhara Civil, um conhecimento maior 

em termos de comportamento dos materiais, características 

químicas e físicas (características técnicas) e acima de tudo 

uma preocupação com o consumo e com as emissões dos 

mesmos (MORAES e SOUZA, 2015). 

Assim o conceito de sustentabilidade adentra o ramo 

empresarial, com efeitos que vão além da preservação 

ambiental, que percorrem também o desenvolvimento dos 

negócios. O investimento e a preocupação com o meio 

ambiente está cada vez mais associado às análises das 

viabilidades técnicas e econômicas, e as legislações e normas 

direcionam o mercado neste sentido. 

O atual cenário mundial indica que um dos recursos que 

passa por maior crise de disponibilidade é a água, o que acaba 

por influenciar as diversas atividades que dependem do seu 

uso. Na construção civil apesar de algumas vezes não ser 

incluído nos custos dos serviços, sabe-se a importância desse 

liquido, sendo utilizado em quase todos os serviços de 

engenharia, às vezes como componente nos concretos e 

argamassas e outras como ferramenta nos trabalhos de 

limpeza, resfriamento e cura do concreto (NETO, 2013). 

Em quantidade a indústria da construção civil consome, 

de acordo com a associação US Green Building Council, 21% 

de toda a água tratada do planeta e que 13,6% é de 

responsabilidade das edificações (STRAUB, 2014). Segundo 

Paula e Fernandes (2015) a confecção de concreto está entre 
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as atividades que mais consomem água, na produção em que 

se destina cerca de 1600 Litros, isso para a fabricação de 8 m³ 

de concreto.  

Vale ainda destacar que o Brasil apresenta um cenário 

ainda mais preocupante do uso da água na indústria da 

construção. O consumo de água na maior parte dos edifícios 

construídos no Brasil ainda envolve desperdício significativo. As 

formas comumente praticadas e usuais para conceber, projetar, 

executar, operar e manter edifícios, resultam em consumo 

superior ao necessário para o desempenho das atividades 

consumidoras. Isso ocorre, não só pelo comportamento do 

usuário mas também pela falta de emprego de tecnologias 

racionais. Para combater o desperdício de água em 

construções é necessário atentar aos aspectos de concepção 

do edifício; gestão da demanda; e vazões nos pontos de 

utilização  

O parâmetro da qualidade da água em processos 

construtivos como a preparação de argamassas e de concretos 

é de essencial importância. Na confecção dos dois tipos de 

misturas é utilizado a água de amassamento, que é responsável 

pela hidratação do cimento, durante as reações que causam o 

endurecimento dos concretos e argamassas, também é 

utilizada na cura e na limpeza desses materiais. A água sendo 

um material de construção nobre influencia diretamente na 

qualidade e segurança dos produtos e consequentemente da 

obra (PAREDES e BRONHOLO, 2013). 

Assim para garantia de um padrão da água usada para 

amassamento dos aglomerantes devem ser observadas certas 

qualidades químicas, não podendo conter impurezas. Além 

disso, devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos pela 
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ABNT NBR 15.900-1/2009 intitulada “Água para amassamento 

do concreto. Parte 1: Requisitos”. 

Além da qualidade da água, Neto (2013) ainda ressalta 

a importância da dosagem correta da água para garantia da 

qualidade dos concretos e argamassas. 

Diante da complexidade encontrada na discussão e 

interligação de temas de sustentabilidade, disponibilidade e o 

consumo de água e qualidade dos produtos da indústria da 

construção civil, a pesquisa buscou abranger a linha de 

quantidade de água por meio de orientações e uso de métodos 

voltados ao cálculo correto do traço do concreto, e permeando 

também a qualidade através de experimentos laboratoriais e 

investigar a influência de diversos tipos de água utilizados na 

preparação de concretos. Para que através disto alcance o 

objetivo de orientar o uso racional e eficiente da água nos 

canteiros de obras em processos construtivos como os da 

produção de concreto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local da Pesquisa 

 

A cidade escolhida como o local de pesquisa foi Araruna-

PB, localizada no Curimataú Oriental Paraibano. 

A cidade apresenta um défice na aplicação dos 

procedimentos estabelecidos nas normas além da fiscalização 

escassa. Quanto a água a cidade têm-se o uso de diversas 

águas na preparação de concretos e argamassas.  

Outro ponto importante foi o crescimento exponencial de 

construções de pequeno porte devido a instalação do campus 

universitário. A presença da Universidade também contribuiu 
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para a pesquisa, pois nela encontra-se laboratórios equipados 

para realização dos ensaios necessários.  

Geral 

De forma geral a metodologia da pesquisa se configurou 

em duas partes, uma pesquisa bibliográfica e uma parte 

experimental. A parte bibliográfica teve o enfoque de estudo das 

normas vigentes A parte experimental foi desenvolvida com 

atividades em campo para identificação das águas utilizadas 

nas obras e outras atividades consistiram em ensaios 

laboratoriais. 

 

Análise Química da Água de Amassamento 

 

O estudo em campo para identificação das duas 

principais águas utilizadas em obras da cidade. Assim, foi 

identificado que essas são as de poços escavados no local da 

construção e a fornecida pela Companhia de Água e Esgoto da 

Paraíba (CAGEPA). Além desses dois tipos de água foi utilizada 

como parâmetro da pesquisa a água destilada. 

Os parâmetros da água a ser empregada na produção 

do concreto devem ser verificados de acordo com a norma NBR 

15900-1:2009, que trata dos requisitos que a água deve possuir 

para a produção do concreto.  

 

Caracterização dos Agregados 

 

Antes da determinação do traço é necessário obter as 

características dos agregados através da realização de vários 

ensaios. Os ensaios realizados e as normas que informam, 

estão listados na tabela abaixo. 
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Tabela 1. Ensaios de caracterização dos agregados. 

Parâmetro Requerido Norma Consultada 

Massa específica da areia (
,r areia ) ABNT NBR NM 52/2009 

Massa específica da brita (
,r brita ) ABNT NBR NM 53/2009 

Massa unitária ( a ) 

Massa unitária compactada da brita (
compM ) 

ABNT NBR NM 45:2006 

Composição granulométrica: Agregado graúdo e 
miúdo 

ABNT NBR NM 248/2003 

 Slump test ABNT NBR NM 67:1998 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Os materiais utilizados em cada ensaio foram adquiridos 

em lojas de material de construção local.  

 

Dosagem 

 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica e entre os métodos 

de cálculo estudados o escolhido foi o método de dosagem do 

ACI, que utiliza os seguintes procedimentos: 

I. Cálculo da resistência de dosagem (
,28cf ); 

, 1,65c j ck df f S                      (Equação 1) 

Onde: 

 ckf   é a resistência característica do concreto a compressão 

especificada no projeto. 

 
,c jf  é a resistência do concreto a compressão, prevista para 

a idade de j dias; 

 dS  é o desvio padrão da dosagem em função do controle da 

obra. 

II. Fixação da relação água-cimento (a/c), através da 

curva de Abrams; 
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III. Determinação da quantidade de água (
águaA ) para 

fornecer ao concreto fresco uma consistência seca e 

plástica; 

IV. Cálculo do consumo de cimento ( cimC ) em função da 

quantidade de água e da relação a/c: 

água

cim

A
C

a c
                   (Equação 2) 

Onde: 

 C = Consumo de cimento (Kg/m³) 

 Ca = Consumo de água 

 a/c = Fator água/cimento. 

V. Obtenção do consumo de agregado graúdo ( britaB ): 

brita comp CB M V                  (Equação 3) 

Onde: 

 
compM  é a massa unitária compactada da brita  

  VC é o volume compactado do agregado graúdo, 

obtido pelo diâmetro máximo da brita e o módulo 

de finura da areia. 

VI. Cálculo do consumo de agregado miúdo ( areiaA ) para 

a composição de 1 m³ de concreto:  

,areia r areia areiaA V                     (Equação 4) 

Onde:  

 Aareia é o consumo de agregado miúdo 

 𝜸𝒂𝒓𝒆𝒊𝒂 é a massa específica do agregado 

miúdo.  
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, ,

1000
águacim brita

areia

r cim r brita água

AC B
V

  

 
     

 
(Equação 5) 

Onde os numeradores dizem respeito ao consumo e os 

denominadores as massas especificas de cada material. 

VII. Definição do traço do concreto em massa: 

: : :cim areia brita águaC A B A     (Equação 6) 

VIII. Expressar o traço proporcionalmente à quantidade de 

cimento: 

1: : :
águaareia brita

cim cim cim

AA B

C C C
    (Equação 7) 

 

Slump Test 

 

Após a determinação do traço é indicado realizar o 

Slump Test que serve para averiguar se o abatimento do 

concreto produzido pelo traço está de acordo com o adotado 

nos cálculos.O slump test foi realizado de acordo com os 

procedimentos estabelecidos na ABNT NBR NM 67:1998. 

 

Resistência à Compressão 

 

O ensaio de resistência a compressão foi realizado de 

acordo com a ABNT NBR 5739/2007 com intuito de verificar a 

capacidade de um corpo de prova de suportar uma força axial. 

Para o estudo o ensaio foi confeccionado corpos de 

prova de acordo com ABNT NBR 5738/2016 rompidos com 

idade de 28 dias esses,  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.  
 

3.1 Caracterização dos Agregados. 

 O primeiro ensaio realizado foi a composição 

granulométrica, para agregado miúdo e agregado graúdo. Os 

resultados para areia estão dispostos na tabela 3 e 4.  

 
Tabela 3 – Composição granulométrica do agregado miúdo A1. 

Abertura da 

peneira 

(mm) 

AMOSTRA 1 

Quantidade 

retida (g) 

Retida (%) Retido 

Acumulados (%) 

Passante 

75 0 0,00 0,00 100 

37,5 0 0,00 0,00 100 

19 8,97 0,90 0,90 99,1 

9,5 35,16 3,52 4,41 95,59 

4,75 56,97 5,70 10,11 89,89 

2,36 51,95 5,20 15,31 84,69 

1,18 93,88 9,39 24,70 75,30 

0,6 162,55 16,26 40,95 59,05 

0,3 290,3 29,03 69,99 30,01 

0,15 205 20,50 90,49 9,51 

Fundo  95,06 9,51 -  

Total  999,84 100,00 256,86  

MF 2,56  
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Tabela 4 – Composição granulométrica do agregado miúdo A2 
Abertura da 

peneira 

(mm) 

AMOSTRA 2 

Quantidade  

retida (g) 

Retida 

(%) 

Retido 

Acumulados(%) 

Passante 

 0 0,00 0,00 100 

75 0 0,00 0,00 100 

37,5 4,61 0,46 0,46 99,54 

19 24,75 2,47 2,93 97,07 

9,5 60,66 6,06 8,99 91,01 

4,75 61,59 6,15 15,14 84,86 

2,36 109,01 10,88 26,02 73,98 

1,18 168,42 16,82 42,84 57,16 

0,6 297,14 29,67 72,51 27,49 

0,3 193,53 19,32 91,83 8,17 

0,15 81,79 8,17 -  

Total  1001,5 100,00 260,72  

MF 2,61 

A partir dos resultados indicados na tabela 3 e 4, 

baseado na bibliografia foi feita a classificação da areia, sendo 

está enquadrada no intervalo de areia média. 

Os resultados para a brita estão na tabela 5 e 6.  

 
Tabela 5 – Composição granulométrica do agregado graúdo A1. 

Abertura 

da peneira 

(mm) 

AMOSTRA 1 

Quantidade 

retida (g) 

Retida (%) Retida  

Acumulada (%) 

Passante 

(%) 

37,5 0 0,00 0,00 100 

25 0 0,00 0,00 100 

19 134,31 13,42 13,42 86,58 

9,5 845,79 84,48 97,90 2,1 

4,75 17,34 1,73 99,63 0,37 

2,36 0 0,00 99,63 0,37 

1,18 0,26 0,03 99,65 0,35 

0,6 0,62 0,06 99,72 0,28 
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0,3 0,26 0,03 99,74 0,26 

0,15 0,68 0,07 99,81 0,19 

Fundo  1,9 0,19 - - 

Total  1001,16 100,00 709,49  

 
Tabela 6 – Composição granulométrica do agregado graúdo A2 

Abertura da 

peneira 

(mm) 

AMOSTRA 2 

 Quantidade 

retida (g) 

Retida 

(%) 

Retida  

Acumulada (%) 

Passante  

(%) 

37,5 0 0,00 0,00 100 

25 0 0,00 0,00 100 

19 74,9 7,49 7,49 92,51 
 

9,5 846,3 84,62 92,11 7,89 

4,75 75,57 7,56 99,67 0,33 

2,36 0 0,00 99,67 0,33 

1,18 0,25 0,02 99,69 0,31 

0,6 0,77 0,08 99,77 0,23 

0,3 0,48 0,05 99,82 0,18 

0,15 0,5 0,05 99,87 0,13 

Fundo  1,33 0,13 -  

Total  1000,1 100,00 698,08  

 

Com os resultados obtidos na caracterização granulométrica 

do agregado graúdo pode-se obter o diâmetro máximo, o que  

classificaria as britas como como uma brita 2. 

De acordo com essa classificação apresentada o agregado 

graúdo se caracteriza  

 Posteriormente foi realizado o ensaio de massa específica 

para o agregado graúdo e para o agregado miúdo. No caso do 

agregado miúdo o frasco utilizado foi o picnômetro e no caso do 

agregado graúdo foi utilizado como um frasco adaptado um  

Béquer. As massas aferidas no ensaio estão listadas na tabela 

7 e 8.  
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Tabela 7 – Pesos obtidos no ensaio de massa especifica AM. 

Agregado Miúdo 

1° ensaio 2° ensaio 

Pesos (g) Pesos (g) 

Frasco 36,86 Frasco 37,18 

M1 46,9 M1 47,23 

M2 92,96 M2 93,73 

M3 86,83 M3 87,66 

 

Tabela 8 – Pesos obtidos no ensaio de massa especifica AG. 

Agregado Graúdo 

1° ensaio 2° ensaio 

Pesos (g) Pesos (g) 

Frasco 225,85 Frasco 227,71 

M1 426,02 M1 428,15 

M2 1131,29 M2 1130,7 

M3 996,82 M3 1016,87 

A massa especifica para os dois agregados a partir das 

massas obtidas, foram calculadas a partir da equação contida 

na norma. Obtendo os resultados mostrados na tabela 9.  

 
Tabela 9 –Massa especifica dos agregados. 

 

 

 

 

Posteriormente foi feito o cálculo da massa unitária 

compactada do agregado graúdo. No agregado graúdo foi 

utilizado um recipiente cilíndrico obtendo os resultados 

relacionados na tabela 9.  
Tabela 9– Parâmetros obtidos no ensaio de massa unitária. 

Agregado Miúdo Graúdo 

1° Ensaio 2,57 3,05 

2° Ensaio 2,56 2,31 

Adotado   2,57 2,65 
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Os valores obtidos são adequado sjá que na bibliografia 

é apresentado 1550 kg/m³ para o agregado graúdo e 2,56 

kg/dm³ para o agregado miúdo  

 

Resistência de Dosagem  

 

De acordo com a norma ABNT NBR 12.655/2015, a 

resistência de dosagem será calculada pela seguinte relação: 

, 1,65c j ck df f S 
 

foi adotado fck de 25 Mpa, e o desvio padrão foi 4,0 Mpa, 

obtendo-se a resistência de 31,6 Mpa. 

 

Dosagem Pelo Método Do ACI.  

Foi utilizado o método ACI para dosagem do concreto.  

Determinando a relação água cimento de a/c= 0,54pela 

curva de Abrams  

Depois o consumo de água de Ca= 195 l/m³. com 

abatimento de slump de 60 a 80 mm e o diâmetro de 19 mm.  

Já o consumo de cimento (Ccim) foi de 370,37 kg/m³.  

Quanto ao consumo de agregado graúdo (Cbrita) é de 

1550 kg/m³ e o volume compactado de acordo com a tabela 

fornece o valor de 0,69. Os cálculos resultam em um consumo 

de brita de 1069,5 kg/m³.  

Parâmetros Resultados 

Volume do cilindro (m³) 0,00157 

Massa do recipiente vazio (kg) 0,28293 

Massa do recipiente + agregado (Kg) 2,17609 

Massa unitária (kg/m³) 1205,834 
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A determinação do consumo de agregado miúdo (Aareia) 

é feito através da multiplicação entre a massa específica do 

agregado miúdo e o volume do agregado, sendo o volume da 

areia obtido foi de 272,96 e o consumo de agregado miúdo 

calculado foi de 698,77 kg/m³.  

Com os valores de consumo calculados consegue-se 

estabelecer o traço para confecção do concreto que em massa 

é dado por 370,37: 698,77:1069,5: 200. Para definição do traço 

na forma convencionalmente adotada é feita as proporções em 

relação ao consumo de cimento fornecendo o traço de 1: 1,89: 

2,89: 0,54.  

 

Slump Test  

 

Após a determinação do traço é indicado realizar o 

Slump Test que serve para averiguar se o abatimento do 

concreto produzido pelo traço está de acordo com o adotado 

nos cálculos. 

O slump test foi realizado de acordo com os 

procedimentos estabelecidos na ABNT NBR NM 67:1998, 

obtendo um abatimento de 25 mm. Esse abatimento é inferior 

ao adotado em cálculo que foi de 60 a 80 mm.  

Com essa diferença entre os abatimentos é necessário 

fazer uma correção do traço. Para essa correção foi utilizado o 

método ACI/ABCP que calcula o consumo de água requerido 

com base no consumo de água inicial, com o abatimento 

requerido e com o abatimento inicial.  

 

Resistência à Compressão do Concreto 
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Utilizando o equipamento adequado os corpos de prova 

de concreto, com a idade de 28 dias, foram rompidos. Sendo 

assim, obteve-se os resultados listados na tabela 9 abaixo.  
 

Tabela 9– Resistência a compressão de CP de concreto. 

Corpos de 

Prova 

Resistência a Compressão [MPa] 

Água destilada Água de Poço Água da 

CAGEPA 

CP(I) 27,20 24,42 28,69 

CP(II) 28,37 26,29 28,02 

CP(III) 26,00 26,06 30,89 

Média 27,19 25,59 29,20 

Desvio 

Padrão 

1,19 1,02 1,50 

 

Analisando os valores de resistências obtidos para os 

diferentes tipos de água, pode-se perceber que os tipos de água 

estudadas não influenciam na resistência do concreto, pois 

todos os corpos apresentaram resistências característica 

superior ao adotado que foi de 25 Mpa. Portanto, valores de 

resistências abaixo do especificado seriam causados por erros 

nos traços e quantidade excessivas de água na mistura, 

causando desperdiço de matéria prima, além de prejudicar a 

qualidade do concreto.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

Para as três águas utilizadas, todos os corpos de prova 

apresentaram resultados eficientes, estando acima da 

resistência característica esperada no cálculo.  
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Assim, não houve alteração significativa na resistência. 

Na bibliografia é apresentado que a redução da resistência da 

mistura executada com a água suspeita, em relação a com a 

água considerada satisfatória, não poderá ser maior que 15%, 

em qualquer das idades de ensaio. Os desvios padrão indicam 

que as diferenças foram abaixo do valor indicado, sendo assim 

todos são consideradas como águas satisfatórias para o uso.  

No entanto para pesquisas futuras outro fator que pode 

ser observado é a quantidade da água durante os processos de 

concretagem.  

O eixo da pesquisa também levanta a discursão do uso 

desse recurso natural nas construções, que se utilizado fora das 

proporções também acarreta prejuízos ao meio ambiente. Logo, 

deve ser ainda mais discutido no setor métodos que busquem 

a otimização e o uso das quantidades necessárias de cada 

material, tornando assim o impacto ao meio ambiente cada vez 

menor.  
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RESUMO: A água de poços rasos é usada para consumo e 
produção de alimentos por agricultores da Baixada Fluminense 
do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, há preocupação 
quanto à sua potabilidade, uma vez que parte expressiva desse 
território não conta com tratamento de esgoto e há atividades 
industriais com potencial impacto negativo sobre a qualidade 
das águas subterrâneas. O objetivo do presente estudo foi 
analisar a qualidade da água de poços rasos em unidades de 
produção de agricultores familiares nos municípios de 
Seropédica e Itaguaí (RJ). Realizaram-se análises 
organolépticas, físico-químicas, biológicas e de elementos traço 
de amostras de água de seis poços, em duas épocas (outubro 
de 2017 e abril de 2018). As amostras apresentaram não 
conformidades quanto aos padrões de potabilidade, sendo 
frequente a ocorrência de pH ácido e concentração de ferro 
acima do valor máximo permitido (VMP). Todas as amostras 
foram reprovadas nas análises microbiológicas devido à 
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presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes e 
bactérias heterotróficas acima do recomendado. A maior parte 
das amostras foi reprovada devido às concentrações acima dos 
VMP de alumínio e todas quanto à concentração de chumbo. 
Sendo assim, são necessárias ações para mitigar os problemas 
apontados, bem como mais estudos de monitoramento e 
avaliação de risco à saúde humana da água de poços das 
regiões estudadas e destinados ao uso doméstico e a 
agricultura. 
Palavras-chave: Águas subterrâneas. Consumo humano. 
Irrigação. Agricultura familiar.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O impacto gerado pela degradação dos corpos d’água 

pode deixar mais de dois terços da população mundial com 

insegurança hídrica em 2050. Esse alerta foi publicado no 

relatório Rumo a um futuro com segurança hídrica e alimentar 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) no Fórum Mundial da Água em 2015. 

Segurança hídrica consiste em garantir “acesso 

sustentável à água de qualidade, em quantidade adequada à 

manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do 

desenvolvimento socioeconômico; proteção contra a poluição 

hídrica e desastres relacionados à água; preservação dos 

ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política" (FAO, 

2015). 

Em todo o mundo, 2,1 bilhões de pessoas não têm 

acesso à água potável e 4,5 bilhões carecem de saneamento 

seguro (WHO; UNICEF, 2017). No Brasil, apenas 55% da 

população urbana brasileira possuem esgoto coletado e 

tratado; das 9,1 mil toneladas de demanda bioquímica de 
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oxigênio geradas diariamente pelos esgotos, 1,7mil são 

coletadas, mas não são tratadas; 1,1 mil são encaminhadas 

para fossas sépticas e 2,4 mil são dispostas diariamente a céu 

aberto ou encaminhadas para soluções precárias de 

esgotamento (ANA, 2017). 

Essa conjuntura repercute negativamente na qualidade 

da água usada na agricultura. Aquíferos freáticos e mananciais 

subterrâneos são usados para abastecer a população que os 

acessam através de poços rasos (profundidade < 20 m) com 

frequência construídos de forma inadequada e/ ou susceptíveis 

à contaminação (FAO, 2015).  

No estado do Rio de Janeiro, unidades de produção 

familiar nos municípios de Seropédica e Itaguaí localizam-se 

em áreas da bacia hidrográfica do Rio Guandu (formada pelos 

rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim) que é considerada a 

mais importante para subsistência e desenvolvimento da 

Região Metropolitana (COMITÊ GUANDU, 2017). No entanto, 

são reconhecidos os problemas advindos do lançamento de 

esgotos, resíduos sólidos urbanos e industriais, sobre os corpos 

hídricos, agravados pela mudança no uso do solo, decorrente 

do avanço da metropolização e desruralização da Baixada 

Fluminense (SANTOS et al., 2016).  

Além disso, há o funcionamento do Centro de 

Tratamento de Resíduos Santa Rosa, empreendimento que 

coloca em risco a segurança hídrica de milhares de pessoas 

devido à deposição de lixo urbano da região metropolitana 

sobre área de recarga que é responsável pela renovação das 

águas subterrâneas do aquífero Piranema (SANTOS, 2016).  

O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade da 

água de poços rasos localizados em unidades de produção 

familiar nos municípios de Seropédica e Itaguaí (RJ). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram coletadas amostras de seis poços localizados em 

quatro unidades de produção (UP) nos municípios de 

Seropédica (Bairro São José) e Itaguaí (Mazombinha) na 

Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Os poços 

foram georreferenciados e as coletas foram realizadas nos 

meses de outubro de 2017 (época da chuva) e abril de 2018 

(época da seca) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos poços rasos nos 

municípios de Itaguaí e Seropédica, 2017. 

Município Poço Coordenadas Revestimento Prof.(m) Uso 

Itaguaí 1 22° 50.937'S Pvc 14 AG 

  43° 49.843'O    

 2 22° 51.375'S Pvc 7 AG e D 

  43° 51.233'O    

 3 22° 51.287'S Pvc 9 D 

  43° 51.685'O    

 4 22° 51.379'S Pvc 8 AGR 

  43° 51.694'O    

Seropédica 5 22° 44.128'S manilha 18 AGR 

  43° 44.168'O    

 6 22° 44.104'S manilha 6 AGR 

  43° 44.161'O    

Uso: AG: Agricultura; D: abastecimento domiciliar 
Prof: Profundidade em metros 

 

O índice pluviométrico registrado entre os meses de 

agosto e outubro de 2017 foi de 565 mm e de janeiro a abril de 

2018 foi de 145 mm (INMET, 2018). Realizou-se a 
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caracterização qualitativa por meio de entrevista 

semiestruturada com o agricultor para reunir informações sobre 

tipo, profundidade e uso da água do poço. 

As análises organolépticas (cor, odor, aspecto), 

microbiológicas (coliformes totais e termotolerantes e bactérias 

heterotróficas) e físico-químicas (cloreto, matéria orgânica, 

sólidos totais, pH, sulfato, dureza, turbidez, ferro, cálcio, 

magnésio, alumínio, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal) 

foram realizadas no Laboratório Analítico de Alimentos e 

Bebidas da UFRRJ. Para análises físico-químicas, utilizaram-

se duas garrafas de 1,5 L para coleta das amostras. As garrafas 

foram lavadas com a própria água coletada. Para as análises 

microbiológicas, utilizaram-se frascos de vidro de 300 mL 

autoclavados. As amostras foram transportadas em caixa de 

isopor com gelo e analisadas em até 24 horas após a coleta. As 

análises de elementos traço (cobre, manganês, ferro, níquel, 

zinco, cádmio, chumbo, cromo e cobalto) foram realizadas no 

Laboratório de Fertilidade da UFRRJ a partir de amostras de 

500 mL. Utilizou-se como parâmetro de comparação a Portaria 

de Consolidação nº 5 de 28 de Setembro de 2017 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores de pH da maioria das amostras analisadas, 

bem como do teor de ferro e sólidos totais apresentaram-se fora 

da faixa aceitável para consumo humano (Tabelas 2 e 3) 

(BRASIL, 2017).  

As medidas dos valores de pH no presente estudo 

variaram entre 4,93 e 7,29, sendo o valor de referência para a 

água potável entre 6 e 9,5. 
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Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água de poços rasos 
em unidades de produção familiar no município de Itaguaí (RJ). 

 Poço 
Parâmetros 1 2 3 4 

 ---------------------------------mês/ ano -------------------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cloretos 
(mg/L) 

61,0 23,2 84,0 18,2 71,2 22,61 54,2 54,04 

MO (mg/L) 720,0 0,4 1,8 0,44 1,0 0,26 324,0 1,32 

ST 
(mg/L) 

434,0 339,4 329,0 457,3 535 391,9 305,0 159,6 

pH 5,14 4,9 5,4 5,67 5,3 5,82 5,73 6,14 

Sulfato 
(mg/L) 

25,0 5,0 35,0 5,0 40 10,0 32,0 10,0 

Dureza 
(mg/L) 

193,0 9,2 162,0 26,79 184 38,4 134,0 41,13 

Al 7,13 0,34 6,89 0,42 7,06 0,46 6,44 0,48 

Ca 0,80 13,5 5,18 12,84 9,35 5,34 8,49 34 

Mg 0,62 6,13 3,24 6,43 3,63 5,70 3,01 2,30 

Turbidez 
(UT) 

6,2 < 0,1 0,7 0,44 0,62 0,44 2,4 29,0 

Ferro 
(mg/L) 

2,31 0,23 0,26 0,84 0,39 0,37 3,6 0,4 

Nitrato 
(mg/L) 

0,1 < 0,1 0 1 0 43,4 0 35,8 

Nitrito 
(mg/L) 

0,1 8,0 0 <0,01 0 15,0 0 8,0 

N-NH3 0,08 0,06 0 0,09 0 < 0,01 0 0,06 

MO: matéria orgânica; ST: sólidos totais;  

 

As amostras de água dos poços 1, 2 e 3 apresentaram 

pH ácido independente da época de coleta, enquanto os poços 

4 e 5 apenas na época chuvosa.  



QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS EM UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR 
NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ E SEROPÉDICA (RJ) 

99 
 

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos da água de poços rasos 
em unidades de produção familiar no município de Seropédica 
(RJ). 

 Poço 

Parâmetros 5 6 

 ---------------------------- mês/ ano ------------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cloretos 
(mg/L) 

56,4 58,44 32,4 145,18 

MO (mg/L) 883,81 19,96 1.047,5 1,46 

ST 
(mg/L) 

805 386,36 624,0 711,43 

pH 5,68 6,25 6,97 7,29 

Sulfato 
(mg/L) 

120,0 10,0 32,0 95,0 

Dureza 
(mg/L) 

220,0 7,34 180,0 229,03 

Al 18,66 0,48 11,75 0,74 

Ca 0,59 2,80 33,5 2,71 

Mg 0,069 0,86 4,96 0,97 

Turbidez 
(UT) 

18,0 70,0 8,0 < 1 

Ferro 
(mg/L) 

1,58 0,67 0,29 0,12 

Nitrato 
(mg/L) 

0,1 27,7 0 0 

Nitrito 
(mg/L) 

0,11 10,0 0 8,0 

N-NH3 0,08 0,14 0 0,02 

MO: matéria orgânica; ST: sólidos totais. 

 

O poço 6 foi o único que apresentou pH alcalino nas duas 

épocas de avaliação. Há relação entre o alto teor de matéria 

orgânica durante a época chuvosa e o pH, sugerindo ainda 
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influência na cor da água. Os poços 1, 4 e 5 no período 

chuvoso, apresentaram cor amarelada que pode ser decorrente 

da oxidação do ferro da matéria orgânica. Nesses poços, houve 

diferença expressiva entre o teor de ferro nas épocas chuvosa 

e seca, variando, respectivamente entre 2,31 e 0,23 mg/L no 

poço 1; 3,6 e 0,4 mg/L no poço 4; e 1,58 e 0,67 mg/L no poço 

5. 

As concentrações de ferro podem ser decorrentes da 

presença de minerais do solo e sua disponibilidade é devida à 

influência de pH ácido na água e potencial redox do meio. 

Alterações de cor, sabor e odor podem ser decorrentes do 

crescimento de microrganismos filamentosos que usam o ferro 

para seu desenvolvimento (MACHADO, 2006).  

O aspecto e a turbidez das amostras de água estão 

diretamente relacionados com a quantidade de matéria 

orgânica diluída na água, podendo apresentar turbidez e 

partículas em suspensão (BRASIL, 2017). O poço 2 foi 

reprovado quanto à presença de ferro apenas no período de 

menor precipitação acumulada (abril, 2018). Igualmente, os 

poços 3 e 4 foram reprovados na época seca para os 

parâmetros organolépticos cor, odor e aspecto. No poço 4, 

foram reprovados na época da seca, os parâmetros turbidez e 

ferro.  

Na época seca, o poço 6, apresentou resultados 

satisfatórios quanto aos parâmetros organolépticos. Não 

obstante, na época chuvosa, verificaram-se alterações na cor 

da amostra (amarelada), aspecto turvo (variação de 8 para 1 

UT) com partículas em suspensão, associados ao aumento do 

teor de matéria orgânica que passou de 1.047,5 para 1,46 mg/L. 

No presente estudo, todos as amostras foram 

enquadradas no padrão organoléptico de potabilidade com 
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valores registrados de sulfato e de dureza abaixo dos valores 

máximos permitidos de 250 e 500 mg/mL, respectivamente. No 

período de maior precipitação acumulada, os valores de sulfato 

e de dureza das águas dos poços foram superiores aos do 

período seco, exceto no poço 6.  

Todas as águas foram classificadas no período chuvoso 

como duras (entre 150 e 300 mg/L CaCO3), excetuando o poço 

4 que apresentou dureza moderada (entre 50 e 150 mg/L 

CaCO3). Cátions multimetálicos em solução como o cálcio e 

magnésio, e, em menor proporção ferro, manganês, estrôncio 

e alumínio são relacionados à dureza da água (BRASIL, 2006). 

Todas as amostras foram reprovadas quanto à 

concentração de alumínio apresentando valores acima do 

permitido para a potabilidade da água (0,2 mg/L). As altas 

concentrações de alumínio podem ter origem natural, mas 

frequentemente estão associadas à poluição antropogênica 

proveniente de valas negras e fossas nas proximidades levando 

a contaminação do lençol freático pelo líquido que percola 

através do solo (FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001). 

Embora ainda controversos, estudos relacionam o alumínio a 

doenças degenerativas em seres humanos, tais como o mal de 

Alzheimer (FERREIRA et al., 2008). 

Nenhum poço apresentou contaminação com nitrogênio 

amoniacal, mas com formas oxidadas de nitrogênio, sugerindo 

que a contaminação com nitrogênio ocorreu anteriormente às 

datas das coletas (COSTA; KEMPKA; SKORONSK, 2016). 

Com relação aos teores de nitrato e nitrito, as amostras 3, 4 e 5 

apresentaram valores acima do máximo permitido (10 e 1 mg/L, 

respectivamente) em pelo menos uma época de avaliação, 

sendo expressivamente maiores no período mais seco. Os 
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valores elevados de nitrito foram identificados também no poço 

1.  

Segundo Barbosa (2005), as principais fontes de 

contaminação por nitrato do aquífero Piranema em Seropédica 

(RJ) são de origem antrópica, derivada do lançamento de 

esgoto in natura estocado nas camadas superiores não 

saturadas do solo.  

Durante a recarga do aquífero na estação chuvosa, o 

nível freático sofre rápida ascensão, aproximando-se e 

atingindo as fossas e sumidouros, contaminando diretamente a 

água subterrânea. A matéria orgânica é degradada e oxidada 

devido à presença de oxigênio livre. 

A presença de nitrato nas águas para consumo humano 

é um grave problema de saúde pública, podendo causar 

doenças como cianose (metahemoglobinemia) e cânceres. A 

meta-hemoglobina formada pela oxidação do ferro da 

hemoglobina, não tem a capacidade de transportar o oxigênio 

para a respiração normal das células. A insuficiência de 

oxigênio pode causar paralisia cerebral e óbito, especialmente 

de lactentes com menos de três meses. 

 São relatados riscos de doença também em grávidas e 

hemodializados. Além disso, há o risco de câncer gástrico 

ocasionado por nitrosaminas (COSTA; KEMPKA; SKORONSK, 

2016). Todas as amostras foram reprovadas nas análises 

microbiológicas (Tabelas 4 e 5).  

Nas águas subterrâneas, a decomposição microbiana da 

matéria orgânica nitrogenada libera amônia que pode ser 

assimilada para o crescimento celular ou oxidada a nitrito por 

bactérias nitrificantes quimioautotróficas. O nitrito é oxidado a 

nitrato num segundo estágio. Fatores como pH, temperatura e 

oxigênio disponível influenciam o sentido da reação para 
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formação de nitrato na água (ZOPPAS; BERNARDES; 

MENEGUZZI, 2016). 

 
Tabela 4. Análises organolépticas e microbiológicas da água de 
poços rasos em unidades de produção familiar no município de 
Itaguaí (RJ). 

 Poço 

Parâmetr
o 1 2 3 4 

 ------------------------------------ mês/ ano -------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cor AM C C C C NC AM NC 

Odor C C C C C NC C NC 

Aspecto PS C C C C PS PS PS 

CTO 2 < 2 ≥1600 50 ≥160
0 

< 2 ≥160
0 

30 

CTM  < 2 < 2 300 2 < 2 < 2 2 2 

BH  > 2,5 < 25 > 2,5 > 2,5 > 2,5 < 25 > 2,5 > 2,5 

AM: amarelada; C: Característico; NC: Não característico; PS: Presença de 
partículas em suspensão; CTO: Coliformes totais (NMP/100 mL); CTM: Coliformes 
termotolerantes (Escherichia coli -NMP/100mL); BH: Bactérias heterotróficas (x 10³). 

 

Sugere-se que no presente estudo, a contaminação nos 

poços 1, 3, 4, 5 e 6 tem origem no lançamento de esgoto, sendo 

necessária identificação e eliminação das fontes de 

contaminação. Além disso, o risco é dependente do tipo de uso 

da água, como os poços 2 e 3 que são usados para agricultura 

e abastecimento domiciliar. As amostras apresentaram 

presença acima dos valores máximos permitidos de coliformes 

totais e termotolerantes (ausência em 100 mL) e bactérias 

heterotróficas (recomendado máximo 5 x 102 UFC/mL).  
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Tabela 5. Análises organolépticas e microbiológicas da água de 
poços rasos em unidades de produção familiar no município de 
Seropédica (RJ). 

 Poço 

Parâmetro 5 6 

 
 --------------------------mês/ ano --------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cor AM NC C AM 

Odor C C C C 

Aspecto PS PS C PS  

CTO ≥1600 ≥1600 ≥1600 ≥1600 

CTM  ≥1600 50.000 ≥1600 2 

BH  > 2,5 > 2,5 > 2,5 > 2,5 

AM: amarelada; C: Característico; NC: Não característico; PS: Presença de 
partículas em suspensão; CTO: Coliformes totais (NMP/100mL); CTM: Coliformes 
termotolerantes (Escherichia coli -NMP/100mL); BH: Bactérias heterotróficas (x 10³). 

 

A contaminação por coliformes termotolerantes tem 

origem fecal e se deve ao escorrimento superficial, com 

carreamento de contaminantes oriundos de áreas de criações 

de animais e esgoto domiciliar próximo. A contaminação fecal é 

agravada nos poços que não apresentavam tampa de 

segurança (poço 5) e/ou não foi mantida a distância mínima de 

15 m de fossas secas e de 45 m de valas negras (poço 2). Além 

disso, não estavam posicionados em cota superior à da 

localização de possíveis fontes de poluição (criação de galinhas 

poço 1; canil próximo ao poço 3) e cota altimétrica na mesma 

cota do terreno e à cota de inundação correspondente (poço 5). 

Todos os poços localizavam-se em áreas sem coleta e 

tratamento de esgoto, contando com fossas sépticas instaladas 
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pelos próprios moradores. As condições construtivas 

inadequadas aliadas à falta de limpeza e conservação do 

entorno dos poços, são fatores que podem comprometer a 

qualidade da água captada, principalmente em poços rasos 

escavados com valores baixos de nível freático, os quais podem 

sofrer maior influência da água proveniente do escoamento 

superficial e infiltração no solo (BRASIL, 2006). 

No estudo conduzido por Menezes et al. (2014) 

estabeleceu-se por meio de correlação canônica, clara relação 

entre uso da terra para agricultura e qualidade da água 

subterrânea, sendo a concentração elevada de vários 

elementos decorrente do uso de fertilizantes minerais altamente 

solúveis, como fontes de fósforo, nitrogênio e potássio. Além 

disso, os resultados obtidos estão de acordo com estudos 

realizados na região de Seropédica e Itaguaí que denotam 

insegurança hídrica das populações nesse território 

(FERREIRA et al., 2018; SILVA et al., 2018) e com o relatório 

do Comitê Guandu (2017) que classifica a qualidade da água 

nesses municípios como ruim.  

Há correlação entre contaminação da água e dos 

alimentos frescos. Em países e regiões subdesenvolvidos onde 

o saneamento básico é precário, a água para consumo humano 

não alcança parâmetros mínimos de qualidade e os 

procedimentos no preparo e conservação de alimentos não 

cumprem boas práticas, a ocorrência de doenças 

transmissíveis por alimentos é mais expressiva (MENEZES et 

al., 2014; SILVA, Y.; TANCREDI, 2014).  

É imprescindível usar água de boa qualidade 

microbiológica e sanitizantes para garantir a segurança dos 

vegetais, especialmente hortaliças herbáceas e frutas 

consumidas in natura. As sanitizações de hortaliças com água 
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sanitária, vinagre e ácido peracético, reduzem 

significativamente a carga bacteriana presente nos alimentos e 

sua utilização deve ser ubíqua, sendo preconizadas ações para 

desenvolver a conscientização da população local (SILVA et al., 

2016).  

Quanto à concentração de elementos traço, todas as 

amostras foram aprovadas quanto à presença de cobre, 

manganês, níquel, zinco, cádmio, cromo e cobalto (Tabelas 6 

e 7).  

As amostras foram reprovadas quanto à concentração de 

chumbo, apresentando valores acima do permitido para a 

potabilidade da água (0,01 mg/L). Os maiores valores foram 

detectados na época chuvosa. O chumbo, é um metal de 

ocorrência natural nos solos, e sua presença ocorre devido ao 

comportamento específico desse metal de concentrar-se em 

regiões ácidas dos solos (SOUZA; KONRAD, 2016). O 

problema é agravado porque os tratamentos convencionais de 

água não removem substâncias como chumbo e mercúrio, bem 

como compostos orgânicos sintéticos e herbicidas (BRASIL, 

2006; FAUSTINO, et al., 2013). 

Tabela 6. Análises de elementos traço na água de poços rasos 
em unidades de produção familiar no município de Itaguaí (RJ). 

 Poço 

 1 2 3 4 

Elementos 
traço 

-----------------------------------mês/ ano -------------------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cu ND 0,015 ND 0,012 ND 0,016 ND 0,012 

Mn 0,017 0,034 0,066 0,232 0,018 0,08 0,262 0,021 

Ni 0,010 0,02 0,008 0,01 0,018 0,016 0,009 0,02 

Zn 0,130 0,005 0,140 0,035 0,005 0,0033 0,022 0,004 

Cd 0,007 ND 0,006 ND 0,007 ND 0,006 ND 
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Pb 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,02 0,08 0,04 

Cr 0,032 0,009 0,035 0,019 0,035 ND 0,035 ND 

Co ND 0,002 ND 0,001 ND 0,016 ND 0,016 

ND: não foi detectado. Valores expressos em mg/L. 

 
Tabela 7. Análises de elementos traçona água de poços rasos 
em unidades de produção familiar no município de Seropédica 
(RJ). 

 Poço 

 5 6 

Element
os traço 

------------------------------mês/ ano ---------------------------- 

 10/17 04/18 10/17 04/18 

Cu ND 0,015 ND 0,018 

Mn 0,061 0,009 0,021 0,035 

Ni 0,004 0,019 0,014 0,015 

Zn 0,02 0,003 0,012 0,001 

Cd 0,007 ND 0,007 ND 

Pb 0,03 0,03 0,06 0,02 

Cr 0,035 ND 0,041 ND 

Co ND 0,012 ND 0,019 

ND: não foi detectado 

Há ainda contaminação pela agricultura com uso de 

fertilizantes e agrotóxicos que contêm chumbo em suas 

formulações. A ingestão de chumbo leva à bioacumulação, 

causando distúrbios em todo o organismo humano, sendo 

principalmente afetado o sistema nervoso central (SOUZA et 

al., 2016). 

O crescente aumento de seus teores nos corpos hídricos 

e é atribuído à contaminação antrópica, uma vez que diversos 

ramos industriais depositam, diariamente, grandes quantidades 

de chumbo no ambiente. 

 



QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS EM UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR 
NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ E SEROPÉDICA (RJ) 

108 
 

CONCLUSÃO 

 

Nas condições do presente estudo, as águas dos poços 

rasos das unidades de produção nos municípios de Itaguaí e 

Seropédica (RJ) apresentam qualidade ruim com destaque para 

o período de maior precipitação acumulada. Essas não 

conformidades apontam a possiblidade de veiculação de 

doenças hídricas. A adoção de boas práticas nas unidades de 

produção pode reduzir parte das contaminações, mas não o 

suficiente para melhorar a qualidade da água nessas 

localidades. As causas se relacionam ao crescimento das áreas 

urbanas, atividades industriais e à precariedade do saneamento 

básico, sendo necessárias ações intersetoriais amparadas na 

gestão democrática dos recursos hídricos. Não obstante, são 

necessários estudos mais sistemáticos para monitoramento dos 

poços e avaliação de risco para uso doméstico e para a 

produção de alimentos.  
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RESUMO:O reuso de efluentes é um imperativo ambiental, 

dada a necessidade de melhor aproveitamento dos recursos 

hídricos e diminuição da pressão sobre os ecossistemas. Nesse 

esteio o tratamento de águas cinzas nas unidades domiciliares 

rurais ou urbanas colaboraria com a redução do potencial 

poluidor e associado com a hidroponia geraria ganho nutricional 

para animais ou pessoas, situação plausível pela associação do 

sistema tipo Cynamom com a hidroponia.O presente trabalho 

estudou a viabilidade do aproveitamento de efluente 

proveniente do tratamento com filtro tipo Cynamon para 

hidroponia. O sistema de tratamento, bem como o hidropônico, 

foi dimensionado no Laboratório de Análises da Água e 

montado de forma aérea para redução do espaço utilizado, e 

dividido em dois tipos sendo um seriado e outro paralelo ambos 

comrecirculação do efluente para obtenção de melhores 

resultados. Esses que foram obtidos através de análises físico-

químicas e microbiológicas e foi possível observar que os 

sistemas apresentaram resultados distintos. O sistema seriado 

apresentou melhores resultados no que diz respeito ao 
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polimento do efluente,enquanto o sistema paralelo apresentou 

melhores resultados no crescimento e nutrição das 

leguminosas.Entretanto, é notória a necessidade de uma fase 

de polimento e desinfecção posterior à sequência de filtros, já 

proposto para esgoto doméstico, de forma a viabilizar o cultivo 

de hortícolas para consumo humano. 

Palavras-chave:Águas cinzas. Reuso.Águas servidas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso desordenado dos recursos hídricos vem sendo 

considerado como uma das principais preocupações da 

comunidade científica internacional, uma vez que, apoiada por 

setores sociais, cobra medidas junto a instituições 

governamentais para criar meios de proteger os recursos 

ambientais a partir de estratégias que respeitem os limites do 

ecossistema terrestre. No cenário global, muitos países já 

convivem com a problemática da escassez de água. Como 

alternativa para este problema, o reuso da água aparece como 

solução podendo assim ajudar a conservar e gerenciar de forma 

sustentável este recurso vital. 

Esta poderia ser utilizada na agricultura, pois é um dos 

segmentos que mais consome água no mundo, sendo assim 

necessário priorizar e implementar o reuso da água. Esta 

prática já é comumente utilizada por muitos produtores visando 

economizar água e fertilizantes, no entanto, não se têm tomado 

às devidas precauções quanto à qualidade da água reutilizada. 

A produção de alimentos saudáveis, por exemplo, livres de 

qualquer tipo de contaminação por patógenos, deve ser vista 

como prioridade na aplicação de águas residuárias na 
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agricultura, uma vez que pode causar sérias doenças aos 

consumidores destes produtos. 

Diante de tais problemas, o tratamento de esgotos 

sanitários desponta como uma alternativa para reuso em 

diversas atividades produtivas. As maiores vantagens do reuso 

no setor primário, consiste na possibilidade de aproveitamento 

dos nutrientes que ele concentra, além da redução de gastos 

com compra de fertilizantes químicos e por outro lado, contribuir 

para a mitigação dos impactos ambientais. 

A geração de esgoto varia de região para região, varia 

conforme a estação do ano e conforme o padrão de vida do 

usuário, mas a porcentagem da água cinza em relação ao total 

fica sempre entre 60 e 70%, não variando grandemente 

(CHANG e CORNEL, 2007), portanto seu aproveitamento e 

tratamento em unidades domiciliares tem potencial de impactar 

positivamente os ambientes urbanos e rurais, através da 

redução dos custos dos sistemas de esgotos e do dano ao meio 

ambiente derivado de seu despejo. 

O sistema de filtros seriados tipo Cynamon associado a 

hidroponia é proposto como solução para unidades 

unifamiliares tratarem sua água servida, aumentando o 

intervalo de limpeza dos tanques sépticos e propiciando o 

cultivo de vegetais para uso na alimentação humana e animal, 

considerando-se a concentração de nutrientes e de 

microrganismos a luz da legislação e recomendações técnicas 

existentes e vigentes. 

Nesse intuito, o trabalho consiste no aproveitamento de 

efluente proveniente do tratamento com filtro tipo Cynamon 

para uso hidropônico na cultura da alface. 

 

  



SISTEMA HIDROPÔNICO COM EFLUENTE PROVENIENTE DO SISTEMA 
CYNAMON 

114 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Dimensionamento dos filtros anaeróbios  

 

 Para o adequado dimensionamento dos filtros 

anaeróbicos baseou-se no sistema utilizado por SOUSA (2017) 

referente a tanques sépticos, unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos.  

 As dimensões foram calculadas a partir da equação de 

volume útil: 

Vu = 1,6 × N × C × T  

Onde,  

Vu = Volume útil em litros; 

N = Número de contribuintes; 

C = Contribuição de despejo (l/d); e 

T = Tempo de detenção hidráulica (d). 

 O efluente utilizado nesse trabalho foi recolhido na pia da 

cozinha da lanchonete do centro de vivência do CCTA/UFCG. 

 

Montagem do sistema de tratamento e hidropônico 

 

 O sistema constituiu-se de umreservatório de 100L 

relativamente mais alto que os filtros, o qual funcionou como 

tanque séptico (TS), recebendo a água cinza a ser tratada. 

Acoplado a este, esteve uma série de três filtros seguindo a 

ordem ascendente-descendente-ascendente, proposto por 

CYNAMON (1986) e citado por SOUSA (2017). 
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Figura 1. Sistema de tratamento anaeróbio 

 
Fonte: Imagem do autor 

 

 Posteriormente um reservatório de 150L, 

simbolicamente denominado como pós-filtro (PF), recebeu o 

efluente filtrado que, pelo auxilio de uma bomba, fora elevado a 

um reservatório superior(RS) de 100L, do qual fora realizada a 

distribuição para o sistema de hidroponia. 

 A estrutura do sistema hidropônico foi planejada de 

forma aérea para redução do espaço utilizado, sendo 

necessária a utilização de um cavalete de madeira, com braços 

suficientes para sustentar seis canos de PVC com sete furos 

cada, com espaçamento de vinte centímetros entre si, onde seis 

são para a sobreposição das mudas e um para torneiras a fim 

de introduzir o efluente para irrigação.  

  O sistema de irrigação foi dividido em dois tipos: um 

sistema paralelo, onde na extremidade final de cada cano tinha 

conectada uma mangueira ligada ao pós-filtro, para que 

houvesse diluição e recirculação do efluente, e um sistema 

seriado no qual os canos estavam interligados, tendo apenas 

no cano inferior a saída para o pós-filtro, como demonstrado na 

Figura 2. 
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Figura 2. Sistemas hidropônicos 

 
Fonte: Imagem do autor 

 

Plantio e transplantio das mudas 

 

 Foram utilizadas sementes de alface cinderela para o 

plantio,no qual foi realizado em uma bandeja apropriada para 

plantio de mudas. Após 15 dias as mudas foram transplantadas 

no sistema hidropônico. 

 

Coleta das amostras 

 

 As etapas dos sistemas foram denominadas de Tanque 

Séptico (TS), Pós-Filtro (PS), Reservatório Superior (RS), 

Sistema Seriado (SS) e Sistema Paralelo (SP), como 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3. Esquema completo do sistema 

 
Fonte: Imagem do autor 

 

 As coletas foram realizadas através de potes auto 

clavados para que não houvesse interferência nos resultados 

das análises microbiológicas.  

 

Figura 4. Amostras nos potes auto clavados 

 
Fonte: Imagem do autor 

 

Análises físico-químicas e microbiológicas 

 

 Para caracterização do efluente foram analisados alguns 

parâmetros em todas as fases do sistema,em nível 

decomparação dos resultados, como descrito na tabela 1. 
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Tabela 1.Análises físico-químicas e microbiológicas. 

Parâmetros Metodologia 

Condutividade elétrica Condutivímetro Tec-4MP 

Coliformes totais e termo 

tolerantes 

Tubos múltiplos 

Cor Colorímetria 

Dureza (total e parcial de Ca) Titulometria 

Escherichia coli Presença/ausência 

Fungos Contagem total de bolores e 

leveduras em placas 

Fósforo Espectrofotômetro Nova 

Instruments modelo: NOVA 

1800UV 

Nitrogênio Micro Kjeldhal 

Oxigênio Dissolvido Oxímetro Lutron 

pH pHmêtro Tecnopon 

Sulfatos EspectrofotômetroNova 

Instruments modelo: NOVA 

1800UV 

Salmonella sp Presença/ausência 

Temperatura In loco através de termômetro 

portátil max/min in/out thermo 

Turbidez Turbidímetro PolControl AP 

2000 

Fonte: autoria própria 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A detenção hidráulica dos filtros depende diretamente da 

temperatura ambiente, onde, em Pombal, a temperatura média 
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do mês mais frio é de 25º C, que corresponde uma retenção 

hidráulica de 0,5 dias com base na NBR 13969/97. 

 Os filtros foram construídos em caixas plásticas no 

formato retangular com dimensões de comprimento de 0,45m e 

largura de 0,3m e a altura do meio filtrante foi calculada através 

da equação: 

Vu = c × a × l 

 Desse modo, a altura utilizada foi de 0,14m. 

 A eficiência dos filtros no tratamento do efluente foi 

obtida a partir da análise de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos. 

 

Gráfico 1. Parâmetros físico-químicos 

 
Fonte: autoria própria 

 

 Pelo Gráfico 1 pode-se observar que o efluente 

apresentava altos valores de cor e turbidez no tanque séptico 

devido, principalmente, a grande quantidade espuma e matéria 

orgânica no efluente. 

 Houve redução de mais de 50% da cor do efluente após 

a filtração, reduzindo ainda mais após a passagem pelos 

sistemas hidropônicos, sendo o sistema paralelo o mais 

eficiente para diminuição dessa cor.  
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 Para a turbidez a redução foi ainda maior, diminuindo 

96% do seu valor com a filtração, não havendo grandes 

alterações após a passagem pelos sistemas hidropônicos, 

como explanados no Gráfico 1. 

 A elevada presença de matéria orgânica também explica 

a baixa quantidade de oxigênio dissolvido apresentado no 

tanque séptico (Gráfico 1) uma vez que, Segundo Fiorucci e 

Benedetti Filho (2015) o aumento da matéria orgânica resulta 

numa maior taxa de respiração dos microrganismos causando 

consumo mais elevado de oxigênio dissolvido, o qual apresenta 

pequena disponibilidade devido a sua baixa solubidade na 

água.  

 O oxigênio dissolvido aumentou consideravelmente após 

a filtração, saindo de um ponto quase morto de 0,9 para 6,5 no 

Pós-Filtro, havendo uma diminuiçãoapós a passagem pelos 

sistemas hidropônicos devido ao consumo das leguminosas. 

 A temperatura e o pH não sofreram grandes 

modificações em seus valores (Gráfico 1), apresentando 

valores viáveis para o cultivo das leguminosas onde, segundo 

Delistoianov (1997)com temperaturas acima de 30 °C, a alface 

promove acúmulo de látex, o quediminuia qualidade do produto. 

 O efluente inicial apresentou um grande número de 

fungos, que aumentaram consideravelmente após a filtração. 

Os sistemas hidropônicos se mostraramredutores desses 

fungos, onde o sistema paralelo apresentou maior eficiência, 

como exposto no gráfico 2. 
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Gráfico 2. Contagem de fungos 

 
Fonte: autoria própria 

 

 Os Coliformes totais, termo tolerantes, e a Escherichia 

coli continuaram presentes mesmo após o tratamento, 

corroborando com a citação de (SOUSA, 2017) que observou a 

não remoção de coliformes pelo sistema de filtros e aqui 

observado também para salmonela. Apesar da não remoção, 

na Figura 5 é possível observar a diminuição da proliferação da 

salmonela após a filtração. 

 

Figura 5. Salmonella sp. 

 
Fonte: Arquivo do autor 
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 Essa permaneceu presente após a passagem por ambos 

os sistemas hidropônicos, como ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6.Presença da salmonela nos sistemas hidropônicos. 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 No que diz respeito aos íons de cálcio, fósforo e 

magnésio houve um aumento significativo em suas 

concentrações após a passagem pelos filtros, visualizadosno 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Íons presentes no efluente 

 
Fonte: autoria própria 
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 Esse aumento se deu pelo desprendimento de íons da 

brita que serviu como meio filtrante. Para nitrogênio e sulfatos 

o efeito foi contrário, reduzindo após a filtração. 

 Apesar da presença de cálcio e magnésio no efluente, a 

taxa de absorção desses nutrientes foi muito baixadevido à 

escassez de nitrogênio que é o segundo nutriente mais exigido 

pela alface e um dos responsáveis pela absorção iônica 

(DALASTRA, 2017).  

 A deficiência de nitrogênioafeta diretamente na redução 

do crescimento, além de causar clorose nas folhas mais velhas 

e danos na redistribuição (Figura 9).   

 As hortícolas do sistema paralelo apresentaram maior 

desenvolvimento devido ao maior número de mudas presentes 

no sistema seriado, aumentando a escassez de nutrientes 

(Figura 7). 

 

Figura 7.Crescimento foliar das hortícolas 

 
Fonte: Arquivo do autor 
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 A qualidade das mudas no sistema seriado foi diminuindo 

com o passar das seções, sendo assim, a primeiraseção 

apresentou mudas maiores e com melhor qualidade que a 

segunda, e por sua vez, melhores que a terceira. O que é 

justificado pela diminuição da absorção de nutrientes conforme 

sua passagem pelas raízes, como apresentados na Figura 8. 

 

Figura 8. Desenvolvimento das folhas ao longo do sistema 

seriado. 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 A deficiência de cálcio causa necrose principalmente nas 

extremidades das folhas, conhecida como “tip burn”, que é 

percebida principalmente pela queima de bordas das folhas 

mais jovens (SILVA et al., 2007). Já a carência de fósforo é 

facilmente observada pela sua coloração em verde-opaca nas 

folhas mais velhas (Dalastra 2017), apontada na Figura 9. 
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Figura 9.Presença de clorose, necrose e coloração verde-

opaca.   

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 A condutividade elétrica dá indícios da presença de íons 

de substâncias apolares no efluente (ALVES, 2016). Como 

houve o aumento de sais após a filtração, que são substancias 

apolares, isso acarretou o consequente aumento da 

condutividade elétrica, como representados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4.Condutividade elétrica. 

 
Fonte: Autoria própria 
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 Ao comparar os resultados entre os dois sistemas, 

podemos observar uma maior absorção dos nutrientes por parte 

do sistema seriado, havendo, consequentemente, maior 

redução de condutividade elétrica. 

 Foram realizadas contagens de fungos presentes na 

área foliar das hortícolas, onde o sistema seriado apresentou 

maior quantidade desses patógenos do que o sistema paralelo 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Contagem de fungos na área foliar da alface. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Realizou-se ainda testes de presença/ausência de 

coliformes totais e termo tolerantes, Escherichia coli e 

Salmonela sp, cujos resultados foram positivos para ambos os 

sistemas. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O sistema Cynamon apresentou resultados que apontam 

para sua viabilidade técnica no tratamento de água cinza, 
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havendo a necessidade de um maior tempo de retenção do 

efluente no sistema de filtros para melhores resultados.  

 O sistema paralelo de hidroponia mostrou-se mais 

eficiente para o cultivo das leguminosas, enquanto o sistema 

seriado apresentou-se como mais eficiente quanto à melhoria 

da qualidade do efluente. Entretanto, há a necessidade de uma 

fase de polimento e desinfecção posterior à sequência de filtros, 

já proposto para esgoto doméstico, de forma a viabilizar o 

cultivo de hortícolas. 

 A continuação dos estudos deverão incorporar novos 

elementos para garantir a segurança sanitária do processo e a 

padronização desua implementação. 
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RESUMO: A Amazônia por ser um território rico em 
biodiversidade passa a ser valorizada como fronteira de 
acumulação, na busca de maior participação no comércio 
internacional e a integração territorial, focando sinergias 
territoriais na consolidação de infraestruturas. A região em 
análise é a Amazônia Sul-Ocidental, região de fronteira 
localizada na porção sudoeste da Amazônia, formada no Brasil 
pelos Estados do Acre, Rondônia e sul do Amazonas, no Peru 
pelos Departamentos de Madre de Dios e Ucayali, e na Bolívia 
com o Departamento de Pando. A região passa por um processo 
de integração regional com a conclusão da Estrada do Pacífico 
que a integra aos países vizinhos. O objeto de investigação é a 
Estrada do Pacífico e a Amazônia Sul-Ocidental, tendo como 
objetivo principal a análise dos impactos socioeconômicos e 
ambientais associados à rodovia na região em estudo. A 
metodologia do trabalho tem como base a revisão bibliográfica, 
pesquisa de campo, levantamento de dados em órgãos oficiais, 
além de vivências de campo na região em foco. Portanto, a 
integração territorial transfronteiriça é uma realidade em curso 
na área de estudo, setores como a agropecuário, mineração, 
madeireiro e turístico são setores beneficiados no processo 
integracionista, e são atividades que geram os principais 
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impactos oriundos deles, como desmatamento florestal, 
mineração clandestina, fluxos migratórios irregulares, 
responsáveis pelos principais impactos ambientais e 
socioeconômicos. 
Palavras-chave: Amazônia Sul-Ocidental. Estrada do Pacífico. 
Impactos socioeconômicos e ambientais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto acadêmico e científico, o termo Amazônia 

Sul-Ocidental é denominação genérica da região Amazônica na 

porção Sul, na parte mais ao ocidente, no qual o bioma 

amazônico extrapola os limites territoriais brasileiros e estende-

se aos países vizinhos, Bolívia e Peru, servindo de delimitação 

biogeográfica e política.  

A Amazônia Sul-Ocidental é a região formada, no Brasil, 

pelos Estados do Acre, Rondônia e sul do Amazonas, que, do 

outro lado da fronteira, está limítrofe com o Peru, com os 

Departamentos de Madre de Dios e Ucayali, e, na Bolívia, com 

o Departamento de Pando. Nos países vizinhos, esses 

departamentos são divisões políticas administrativas 

equivalentes aos Estados no Brasil. À região em estudo é 

marcada historicamente por relações transfronteiriças marcadas 

por afinidades e discrepâncias socioculturais, políticas e 

econômicas das populações que habitam as bordas.  

A região da Amazônia Sul-Ocidental é a estratégica para 

integração regional, corroborada após a conclusão no da 

Estrada do Pacífico ano de 2010. Esta rodovia internacional 

também conhecida como Rodovia Interoceânica faz parte do 

Projeto Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana 

(IIRSA), megaprojeto de infraestrutura física para integração da 
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América do Sul definido para a região da Amazônia Sul-

Ocidental no Eixo Peru-Brasil-Bolívia (PBB) que teve como 

principal obra integracionista a pavimentação da Estrada do 

Pacífico, que perpassa a região de fronteira do Estado do Acre-

Brasil até interligar ao litoral do Pacífico no Peru. 

O contexto geopolítico abrange a escala regional/local é 

repleto de atores de diversas índoles, destacam-se madeireiros, 

castanheiros, pecuaristas, empresários do setor mineral e 

energético, comerciantes, turistas, populações tradicionais, 

indígenas, etc. vivenciando relações díspares e em escalas de 

poder contraditórias, que abrange o Estado, empresários, 

políticos, organizações do terceiro setor, bancos nacionais e 

multinacionais ao fomentar capital na região. Enquanto as 

populações mais abastardas ficam expropriadas das benesses 

do propagado desenvolvimento regional. 

Os resultados do estudo evidenciam, num primeiro 

momento, processos de desterritorialização associados a novas 

atividades produtivas ao longo da Estrada do Pacífico, como 

garimpo, exploração madeireira, agropecuária, tráfego humano 

e de entorpecentes. O Estado como principal agente desse 

processo fomenta o capital estatal e privado, na forma de 

empréstimos e financiamento a empresas nacionais e 

internacionais atuantes na região da tríplice fronteira Brasil-

Bolívia-Peru por meio de empreendimentos e obras de 

infraestrutura. Desta forma, a rodovia internacional Estrada do 

Pacífico, propiciou uma maior mobilidade de pessoas, de 

turistas e do comercio intrarregional, mas, em contrapartida 

atenuou os impactos territoriais e ambientais na região de 

fronteira, principalmente no entorno das comunidades que 

circundam a estrada, tendo seus efeitos se estendido para as 

regiões vizinhas da Bolívia e Peru. Todavia, apesar do discurso 
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da integração regional, com a conclusão da rodovia a mobilidade 

de pessoas intensificou-se com essas obras estruturantes. As 

populações tradicionais que exploram o extrativismo vegetal, 

são os principais afetados, não só por impactos ambientais 

ocasionados pelo desmatamento e queimadas, mas por 

problemas de saúde, degradação do solo e dos recursos 

hídricos. Portanto, as grandes obras de infraestrutura são 

implantadas sem um planejamento adequado, com 

significativos impactos territoriais, ambientais e sociais para 

toda região amazônica. 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS 

 

O caminho metodológico centrou na revisão bibliográfica 

das principais temáticas que envolvem o assunto, somados ao 

levantamento de dados em órgãos oficiais, Ong’s e instituições 

privadas, além de vivências e experiências de campo. Para 

tanto, foram realizados de trabalho de campo em 2016/2017, 

observando as mudanças na paisagem no trajeto Rio Branco 

(Acre/Brasil) Porto Maldonado (Peru) percurso da Estrada do 

Pacífico na Amazônia Sul-Ocidental, realizando coleta de 

pontos georeferenciados, levantamento fotográfico e dos 

principais impactos perceptíveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na contemporaneidade, diversas políticas públicas 

relacionadas ao ordenamento territorial são executadas em 

visões desiguais. Se por um lado buscam atenuar ou superar a 

fragmentação territorial priorizando a integração regional, de 

mercados e áreas potencialmente fornecedoras de matérias-
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primas e mão de obra como a Amazônia, por outro lado, podem 

incentivar a expropriação territorial das populações tradicionais, 

por empresas e negócios concentradores de renda, como 

atividades ligadas ao agronegócio, pecuária e à mineração, 

causando conflitos socioambientais e processos de 

desterritorialização ao degradar o meio ambiente. 

Segundo Castro (2012) as bordas territoriais da 

Amazônia se transformaram em uma fronteira de commodities, 

atreladas expansões de atividades como a pecuária, agricultura 

(agronegócio), mineração e exploração florestal. No caso da 

Amazônia Sul-Ocidental, estas frentes de expansão empurram 

as fronteiras econômicas até os seus limites nacionais e 

extrapolam as linhas fronteiriças em direção à Bolívia, Peru e 

Colômbia, e outros países vizinhos, caracterizando-se como 

fronteira de commodities, voltados à exportação de produtos 

primários, de baixo valor agregado.  

Sobressaem-se nesse contexto os interesses de agentes 

do capital (empresas multinacionais e empresários) na relação 

de poder do mercado aliado a programas governamentais. 

Entrelaçam-se, estes atores (Estado, empresas e o capital), em 

jogo geopolítico do território, redefinindo novas fronteiras de 

recursos, assumindo posição estratégica para o 

desenvolvimento e concentração de poder. (CASTRO, 2008; 

BECKER, 2004). 

Destacam-se, nos planos estratégicos estatais, obras 

para produção de energia que são justificadas pelo grande 

potencial hidro energético como “fontes limpas e sustentáveis” 

na Amazônia, além de dos demais sistemas técnicos, como 

transporte e comunicação, fomentando o discurso do 

desenvolvimento regional e sustentável para fomentar 

atividades econômicas. Estas obras estão interligadas em 
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vários planos estatais propostas em longo prazo, mas com 

impactos socioambientais em curto prazo e a nível local. 

 
O aspecto mais marcante dessa forma de 
planejamento são as grandes obras na Amazônia, 
como rodovias e hidrelétricas. Devido à falta de 
recursos para executar todas as obras no ritmo 
acelerado proposto nos planos, é frequente que as 
mesmas sejam propostas em uma sequência de 
planos. Mesmo assim, os planos têm um grande 
efeito de acelerar o licenciamento ambiental, a 
licitação e o financiamento das grandes obras de 
infraestrutura. (FEARNSIDE; LAURANCE, 2012, 
p. 87). 

  

Na região da Amazônia Sul-Ocidental, diversos 

empreendimentos agroindustriais, minerais e madeireiros têm se 

instalado às margens das principais rodovias, que são 

acompanhados de obras de infraestrutura. Nestas áreas ocorrem 

os maiores desmatamentos, que em vários casos são 

financiados, direta e indiretamente, pelo poder público. O 

processo se beneficia diretamente por incentivos fiscais e 

empréstimos por bancos públicos, ou, indiretamente, por obras 

de infraestrutura, como rodovias, portos e aeroportos.  

Os empreendimentos que são realizados nos setores 

rodoviário, energético e mineral necessitam que a retirada 

florestal. O desmatamento é uma consequência imediata, que 

incita a desterritorialização das populações tradicionais que 

habitam essas regiões florestais secularmente, estas práticas 

quando levado a cabo, promovem danos irreparáveis 

acompanhados de impactos socioambientais. (LIMA, 2009; 

2011; PERZ, 2013; 2014, FEARNSIDE; LAURANCE, 2012). 

 
O desmatamento na Amazônia resulta de um 
processo complexo de formas de uso da terra que 
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provoca a substituição da floresta por estradas, 
agropecuária, zonas mineiras, áreas destinadas à 
construção de grandes obras de infraestrutura ou 
ao crescimento urbano. Afeta de forma negativa os 
serviços ecossistêmicos ao gerar mudanças que 
alteram ou deterioram o clima, a biodiversidade, as 
fontes de água potável, e promovem a erosão do 
solo, o esgotamento dos nutrientes, o prejuízo das 
funções de regulação nas bacias hidrográficas e a 
emissão de gases de efeito estufa. [...]. Entre as 
principais causas do desmatamento encontram-se 
a ampliação da fronteira agropecuária, os modelos 
predadores de exploração florestal madeirável, 
extração mineira (metálica e não metálica), 
exploração petroleira, e a construção de 
infraestrutura (vias de acesso, represas e 
barragens, linhas de transmissão de energia), 
entre outros. [...]. (RAISG, 2012, p. 50). 

 

Diversas atividades econômicas são atraídas para 

regiões dotadas de melhor infraestrutura física de acesso e 

disponibilidade de recursos, em alguns casos com apoio e 

financiamento público. De forma geral, sobressaem atividades 

econômicas como o agronegócio, a extração mineral, indústria 

sucroalcooleira e madeireira e a indústria agroindustrial e a 

turística em expansão na Amazônia. 

Na Amazônia Sul-Ocidental, no Quadro 01, resume-se 

os principais impactos socioeconômicos. 
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Quadro 1 - Impactos socioeconômicos e ambientais na 
Amazônia Sul-Ocidental associados à Estrada do Pacífico 

 

Obras 
estruturais 

Impactos 
Principais 
conflitos 

Novas realidades 

Estrada do 
Pacífico 

Desmata-
mento 

Retirada da 
cobertura 
florestal 
seguida de 
queimadas 

- Emissão de gases estufa, 
aquecimento climático; 
- Doenças respiratórias, etc. 

Garimpo 
Poluição dos 
rios e solo 

- Comprometimento da 
piscicosidade dos rios e da 
atividade pesqueira; 
- Contaminação dos solos e 
lençóis freáticos 
comprometendo a 
agricultura familiar; 
- Prostituição e tráfego 
humano. 

Tráfico de 
drogas 

Corredor de 
exportação de 
entorpecentes  

- Violência urbana; 
- Lavagem de dinheiro; 
- Aumento de dependência de 
drogas. 
- Proliferação de culturas 
ilegais (áreas produtoras de 
coca/maconha). 

Migração 
Tráfego 
humano 

- Inchaço dos centros 
urbanos, ocasionando 
problemas de habitação, 
saúde e trabalho; 
- Trabalho escravo. 

Fonte: KILLEEN, 2007; BECKER, 2005; SMERALDI, 2005; MELLO, 2006; 
DOUROJEANNI (2006; 2001). Organização: Dermeson Lima, 2018. 
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Quadro 1 - Impactos socioeconômicos e ambientais na 

Amazônia Sul-Ocidental associados à Est. do Pacífico (Cont.) 

 

Obras 
estruturais 

Impactos 
Principais 
conflitos 

Novas realidades 

Estrada do 
Pacífico 

Exploração 
madeireira 

Invasão de 
terras 
indígenas e 
áreas de 
proteção 
ambiental 

- Conflitos de terras, 
aumento da violência e 
extermínio de índios 
isolados; 
- Proliferação de 
mosquitos vetores de 
doenças; 
- Alteração da 
sociobiodiversidade. 

Agropecuária 

Maior pressão 
nas áreas de 
florestas e 
populações 
tradicionais 

- Especulação fundiária; 
- Aumentos de 
desmatamentos para 
formação de pastagens; 
- Trabalho escravo. 

Turismo 

Redução do 
valor cultural, 
histórico e 
paisagístico. 

- Diminuição da demanda 
turística; 
- Desvalorização e 
descaracterização de 
atrativos e comunidades 
tradicionais. 

Fonte: KILLEEN, 2007; BECKER, 2005; SMERALDI, 2005; MELLO, 2006; 
DOUROJEANNI (2006; 2001). Organização: Dermeson Lima, 2018. 

 

A mobilidade espacial por meio da circulação e 

implementação de empreendimentos associadas a Estrada do 

Pacífico intensifica estas atividades e impactos abordados no 

quadro 1. Por outro lado atividades clandestinas, também se 

fazem presentes, como o tráfico humano, de produtos 

contrabandeados, tráfico de entorpecentes tendo como porta 

de entrada as regiões de fronteira. O aumento desses fluxos 

de forma geral são também são justificados pela incipiência e 

ausência do Estado no controle das fronteiras, o que facilita de 
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forma geral outros fluxos clandestinos, como a migração 

internacional, por exemplo. 

A rodovia torna-se rota de migração internacional para o 

Brasil, tendo as fronteiras da Amazônia Sul-Ocidental pelos 

municípios fronteiriços de Assis Brasil e Epitaciolândia a 

principal porta de entrada ao País. No Peru, no ano de 2008 

antes da pavimentação da rodovia registra-se a entrada de 

5.100 migrantes pela fronteira, os fluxos aumentam para 15.587 

transeuntes, em 2015, mostrando o uso da rodovia como rota 

de circulação. Com relação à Bolívia, as relações com os fluxos 

transfronteiriços é mais realizada pelo município de 

Epitaciolândia, com registro de entrada, em 2008, foi de 2.846 

bolivianos pela fronteira com o Brasil aumentando em 2015 

para 13.462 migrantes que procuraram a regularização no 

Brasil no Departamento de Migração da Polícia Federal. 

Perz (2013; 2014) destaca que a pavimentação da 

Rodovia Interoceânica/Estrada do Pacífico intensifica o uso da 

terra na região de fronteira da Amazônia Sul-Ocidental, no 

qual, algumas atividades econômicas se destacam por 

incrementar o desmatamento. Estima-se que os impactos do 

desmatamento avançam cerca de 50 quilômetros em ambos 

os lados da rodovia. 

No Brasil, no Estado de Rondônia e do outro lado da 

fronteira no Departamento de Madre Dios no Peru se fazem 

presentes impactos vinculados à atividades de extração 

mineral/garimpos. A mineração intensifica o desmatamento 

rápido em áreas florestais, ocasionada pela valorização do 

ouro, e a facilidade de acesso terrestre após a abertura da 

Estrada do Pacífico/Rodovia Interoceânica. Aspectos estes que 

são somados pela falta de fiscalização de autoridades locais, o 

que muda drasticamente a paisagem regional. 
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A mineração ilegal é formada por garimpos clandestinos 

nas áreas florestais e leitos dos rios, estas atividades são 

responsáveis pela poluição dos recursos hídricos com minerais 

pesados, como é o caso do mercúrio. A contaminação 

compromete, também, a ictiofauna e a saúde humana, pois a 

fauna aquática é uma das principais fontes de alimentação das 

populações tradicionais, como os ribeirinhos. Além de provocar 

o assoreamento dos rios, por ter entre as práticas exploratórias 

a dragagem (solos do leito dos rios para exploração de ouro). 

(LEONEL, 2008; DOUROJEANNI, 2006). 

Outra atividade que intensifica o desmatamento é a 

exploração madeireira, em estágio avançado do lado brasileiro 

em UC’s e propriedades rurais, e em forte expansão nos 

departamentos vizinhos da Bolívia e do Peru com a roupagem 

sustentável do ‘manejo florestal madeireiro’. Esta realidade é 

presente no Peru e na Bolívia, áreas mais conservadas pelo 

isolamento histórico até a pavimentação da Estrada do Pacífico. 

A abertura da Estrada do Pacífico atraiu empreendimentos e o 

uso produtivo madeireiro por meio de concessões florestais 

outorgadas pelo governo peruano em Madre de Dios e em Pando 

na Bolívia. 

As populações tradicionais que habitam a região 

secularmente dependem do extrativismo vegetal e dos recursos 

hídricos, tendo como atividades presentes a exploração da 

castanha-do-brasil e da borracha. Esses produtos extrativos é 

o principal meio de subsistência e fontes de recursos 

socioeconômicos e de segurança alimentar, enfim, 

correspondem a territórios de identidade que passam a ser 

ameaçadas pela exploração florestal que deixam marcas 

profundas nos territórios. (PERZ, 2014; LEONEL, 2008). 
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Outra atividade que tende a se instalar nas margens da 

rodovia são os empreendimentos agropecuários e industriais 

que também são associados a impactos socioambientais como 

desmatamentos e queimadas. A implantação de 

empreendimentos leva à retirada da cobertura florestal para 

formação de pastos, implantação de infraestrutura para novas 

atividades econômicas, assim como, para o escoamento da 

produção que requer novas vias de circulação.  

A dinâmica territorial sofre fortes pressões impulsionadas 

pela a abertura da Estrada do Pacífico e de estradas vicinais 

interligadas que se ramificam do eixo principal da rodovia. Em 

algum momento, essas intervenções territoriais tendem a 

expropriar as populações de seus territórios tradicionais por 

obras associadas a estradas, rodovias e portos. Exemplificam-

se as obras de infraestrutura para instalação de hidrelétricas na 

Bacia do Rio Madeira, que criam um contingente populacional 

de atingidos pelas barragens (hidrelétricas) e efeitos 

extrapolados, para além das fronteiras nacionais.  

De acordo com Penna Filho (2013), as obras do setor 

energético, como os linhões de transmissão de energia, 

prospecção de gás natural e petróleo, além das grandes obras 

hidrelétricas e de transportes na região amazônica, não são 

efetivadas sem causar impactos socioambientais no território 

amazônico. Dessa forma, tanto pela magnitude das obras como 

pelos danos causados, a integração regional é acompanhada 

por vários processos de desterritorialização na Amazônia Sul-

Ocidental, pois estas transformações no meio técnico não são 

para atender as populações locais e sim interesses externos e 

grandes centros hegemônicos de poder. 

As obras de hidrelétricas e transmissão de energia são 

planejadas, executadas em longo prazo no planejamento estatal, 
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têm como justificativa os altos custos das infraestruturas e 

magnitude das obras e as possibilidades de retornos financeiros, 

e a energia é primordial para o setor socioeconômico. Assim, 

estas obras são relevantes, tendo as bacias do Rio Amazonas e 

do Rio Madeira como estratégicos, o que têm recebido 

investimentos de empresas nacionais e multinacionais, com o 

discurso da sustentabilidade energética e o desenvolvimento 

regional.  

No tocante aos impactos ambientais relatados 

anteriormente, destaca-se pela magnitude no Eixo Peru-Brasil-

Bolívia (no setor elétrico) a construção do Complexo 

Hidrelétrico do Rio Madeira, onde foi planejada a construção de 

duas usinas hidrelétricas (Santo Antônio e Jirau) que 

associadas a impactos socioambientais de várias magnitudes, 

se estendem por toda a bacia hidrográfica e atingem o Brasil, o 

Peru e a Bolívia. 

Killeen (2007) comenta que a expansão do 

desmatamento e desiquilíbrio pelos grandes lagos das 

hidrelétricas tem impactos atrelados também ao ciclo 

hidrológico regional, pois reduz a precipitação e associa-se a 

eventos climáticos extremos como aumento de períodos de 

estação seca intercalados com chuvas intensas que ocasiona 

grandes inundações. 

No Quadro 2, resume-se os principais impactos 

associados as obras hidrelétricas do Rio Madeira na Amazônia 

Sul-Ocidental. 
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Quadro 2 - Impactos socioeconômicos e ambientais 

associados às hidrelétricas 

 

Obras 
estruturais 

Impactos 
Principais 
conflitos 

Novas realidades 

Hidrelétricas 
do Rio 
Madeira  
(Jirau e Santo 
Antônio) 

Enchentes 
Inundações de 
áreas urbanas 
e rurais 

- Alagamentos de bairros 
residenciais, áreas 
rurais/lavouras; 
- Comprometimento do 
habitat de espécies 
florestais e animais; 
- Proliferação de 
doenças. 
- Comprometimento do 
abastecimento d’água 

Formação 
de 
barragens 
para lagos 

Ambiente 
favorável para 
proliferação de 
mosquitos 

- Aumento de doenças 
parasitárias como 
dengue e malária, etc; 
- Inundação de áreas 
florestais de significante 
importância ambiental; 
- Crescimento na 
emissão de gazes que 
afetam o efeito estufa; 

Desapropri-
ação 
territorial 

Realocação das 
famílias 
atingidas 
(desterritorializa
ção) 

- Perca das identidades 
culturais, religiosas e 
territoriais; 
- Conflitos territoriais 
relacionadas à posse e 
uso da terra; 
- Deslocamento de 
populações indígenas e 
extrativistas; 

Atração de 
mão de 
obra 
construção 
cível  

- Mão de obra 
ociosa; 
- Condições de 
trabalho 
insalubres. 

- Inchaço dos centros 
urbanos; 
- Aumento da 
prostituição e doenças 
infectocontagiosas; 

Fonte: KILLEEN, 2007; BECKER, 2005; SMERALDI, 2005; MELLO, 2006; 
DOUROJEANNI (2006; 2001). Organização: Dermeson Lima, 2018. 
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Os empreendimentos hidro energéticos priorizam a 

geração de energia e o transporte multimodal buscando atender 

o mercado externo, excluindo a população regional, que tem 

nestes recursos uma das principais fontes de alimentação e 

circulação regional, já que pois a energia é exportada para os 

grandes centros, restando à população local apenas os 

impactos socioambientais dos grandes empreendimentos. 

O principal rio que alimenta o complexo hidrelétrico da 

Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, o Rio Madeira, é formado 

pela confluência do Rio Beni e Rio Mamoré e pertence a uma 

bacia hidrográfica com características internacionais, tendo as 

nascentes dos principais tributários nos três países (Brasil, 

Bolívia e Peru). Desta forma, os impactos se estendem além 

das fronteiras também, e afetam diretamente populações locais 

e fronteiriças, impactos estes, que estão relacionados à pesca 

artesanal e piscicultura, alteração da cobertura florestal e da 

fauna e flora, à mudança no regime pluviométrico e fluvial, 

sendo estes últimos efeitos diretos nas grandes inundações, 

além das mudanças climáticas em escala local, regional e 

global.  

 Segundo Perz (2013; 2014), a infraestrutura física 

complementa acordos comerciais, fornece recursos físicos para 

intercâmbio internacional, promovendo fluxos transfronteiriços 

de bens e capitais. Outra área valorizada pelo viés 

integracionista intercontinental latino é a prospecção de gás 

natural e do petróleo, assim como a logística de transporte e 

comercialização da produção, sendo que a Amazônia 

apresenta significantes reservas de recursos. 

 
A crescente demanda mundial por petróleo e gás 
e o elevado preço do petróleo têm estimulado 
atividades de prospecção e exploração na 
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Amazônia a níveis sem precedentes [...]. Os 
países amazônicos consideram o petróleo e o gás 
como recursos estratégicos e afirmam 
constitucionalmente sua propriedade. Os 
governos definem o destino de tais recursos a 
partir de políticas que não incluem em suas contas 
a prevenção e mitigação, nem os investimentos 
necessários para a compensação dos impactos 
socioambientais decorrentes de sua exploração. 
Entre os principais impactos relacionados com as 
atividades petroleiras encontram-se: a alteração 
da qualidade da água e do ar, a contaminação do 
solo, a destruição de habitat, a mudança na 
cobertura da terra, a erosão, as mudanças no 
comportamento e distribuição de espécies e a 
introdução de vetores de doenças. (RAISG, 2012, 
p. 24). 

 

Os principais impactos do sistema hidrelétrico na 

Amazônia retratados nos processos de desterritorialização, 

atrelados ao deslocamento compulsório das populações 

ribeirinhas, ocasionam segregação territorial. As barragens 

para formação de lagos, que potencializam o funcionamento da 

usina, causam inúmeras alterações e danos ao meio ambiente. 

Esses reservatórios são grandes extensões de áreas alagadas 

que afetam a cobertura florestal, fauna e flora locais, alteram o 

potencial de reprodução da fauna aquática, ou seja, a ictiofauna 

regional que é fonte de alimentação as populações tradicionais, 

além de comprometer a qualidade das águas, dos solos e a 

atmosfera. 

A decomposição da matéria orgânica nessas barragens 

aumenta a infestação de insetos, reprodução de bactérias e 

produção de gazes resultantes das águas paradas e da alta 

concentração de oxigênio oriunda da decomposição de 

matéria orgânica. E esse quadro compromete a segurança 

alimentar (caça e pesca) e o modo de vida das populações 
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ribeirinhas, agrícolas e extrativistas, alterando drasticamente 

seus modos de vida.  

Com relação à configuração territorial, as fronteiras da 

Amazônia Sul-Ocidental são compostas por um mosaico de 

unidades de conservação (reservas extrativistas, parques 

nacionais e estações ecológicas) e terras indígenas que são 

habitadas, ancestralmente, por populações indígenas e 

seringueiras que são ameaçadas por esse processo.  

As populações nestas áreas vivem à margem do 

processo integracionista territorial na faixa de fronteira, apesar 

de estarem em unidades de conservação, sofrem pressão por 

obras de infraestrutura que atraem novos empreendimentos e 

atividades econômicas, principalmente a exploração 

madeireira e mineral de forma ilegal, invadem suas áreas 

territoriais o que tem causado impactos sociais ambientais em 

escalas macrorregionais. 

Killeen (2007) chama atenção para matriz 

desenvolvimento baseada na exploração de recursos naturais 

que se arrastam por séculos e demostra-se ineficaz pelo 

impactos negativos e exclusão social e danos ambientais 

causados. Na Amazônia os grandes projetos 

desenvolvimentistas em longo prazo que tem seus impactos 

cumulativos por uma combinação de empreendimentos 

havendo a necessidade de um novo paradigma que associem 

crescimento econômico e a redução da pobreza em 

consonância com conservação socioambiental. 

 
Estratégias de conservação e programas de 
mitigação para esse desenvolvimento devem ser 
fundamentadas na compreensão profunda da 
natureza regional da biodiversidade amazônica, e ir 
além dos impactos diretos e imediatos de projetos 
individuais para avaliar os impactos em longo prazo 
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e combinação de seus efeitos. Está em risco não 
apenas a rara e abundante biodiversidade da região, 
mas também a sustentabilidade econômica e social 
do desenvolvimento que a IIRSA pretende incentivar. 
(KILLEEN, 2007, p. 09). 

 
As intervenções territoriais em curso, implantadas na 

Amazônia Sul-Ocidental, têm a circulação como um eixo 

fundante para a concretização de rodovias e hidrelétricas. No 

conjunto de infraestrutura, as rodovias concluídas e planejadas, 

somadas à implantação e reformas de aeroportos, se destacam 

e promovem maior circulação de pessoas, mercadorias, 

transeuntes e turistas na região de fronteira. Por outro lado, a 

lógica de fluxos e circulação numa região de grande potencial 

ambiental se torna uma ameaça para as populações 

tradicionais. Dessa forma, as intervenções estatais impostas às 

regiões/territórios voltadas a atender interesses geopolíticos 

externos, por meio da instalação de grandes projetos de 

infraestrutura na Amazônia, passam a ser associadas não só a 

impactos ambientais, mas, também, a graves problemas 

econômicos e sociais.  

 

CONCLUSÃO 

 

A integração territorial transfronteiriça é realidade em 

curso na Amazônia Sul-Ocidental, atividades e 

empreendimentos ligados a agropecuária, mineração, 

exploração florestal e o turismo são setores beneficiados no 

processo integracionista. Assim, o debate que envolve os 

impactos de grandes obras de infraestrutura, como a Estrada 

do Pacífico, torna-se importantes para atenuar os possíveis 

impactos socioculturais e ambientais nos territórios de fronteira 
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e na busca de alternativas de valoração etnoculturais das 

populações tradicionais 

O bioma amazônico encontra-se vulnerável frente às 

transformações impostas pelo desenvolvimento, como obras 

de infraestrutura e atividades produtivas em curso na região, 

como a Estrada do Pacífico e grandes hidrelétricas o que têm 

causado impactos no solo, água e no ar, assim como efeitos 

na população regional. Apesar de não ter associação direta e 

comprovada com os impactos, à região tem sofrido, na última 

década, eventos naturais extremos, como grandes secas e 

fortes precipitações pluviométricas que são associadas a 

inundações periódicas e períodos climáticos secos que 

ocasionam grandes queimadas que de forma geral acarretam 

problemas ambientais, econômicos, sociais e de saúde, 

atingindo a população dos três países da fronteira Amazônica, 

Brasil, Bolívia e Peru. Portanto, o antagonismo do 

desenvolvimento é irrefutável na Amazônia, gerando 

processos de inclusão, ao integrar a região, e de exclusão, ao 

expropriar as populações tradicionais, como indígenas e 

extrativistas, principalmente.  
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RESUMO:Diante do papel da água na vida dos seres vivos e 
da falta de conhecimentos sobre a sua contaminação, torna-se 
essencial o monitoramento dessa em relação à sua qualidade 
e potabilidade, uma vez que a água só é considerada boa para 
o consumo humano quando segue as regras de potabilidade 
relacionadas às características microbiológicas, físico-quimicas 
e radioativas estabelecidas na Portaria Nº 2.914 de 12 de 
dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. Ante o exposto, o 
objetivo desse trabalho foi realizar análises físico-químicas da 
água consumida em um bebedourodo Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus 
II, Areia - Paraíba. A fonte de coleta foi um bebedouro localizado 
no bloco C do Prédio da Mata do Centro supracitado. A coleta 
das amostras foi realizada mensalmente entre os meses de 
agosto e novembro e os parâmetros físico-químicos analisados 
foram: pH, turbidez, oxigênio dissolvido, gás carbônico 
livre,cloro residual, alcalinidade, dureza, cloretos, fósforo e 
nitrato. Os resultados obtidos evidenciaram que os níveis de 
pH, turbidez, dureza total e cloretos foram adequados e estão 



ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA CONSUMIDA EM UM BEBEDOURO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS II 

152 
 

dentro do valor máximo que é estabelecido através da Portaria 
nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.Porém, o cloro residual 
não foi detectado, o que causa preocupação, uma vez que esse 
é extremamente importante para garantir a segurança 
microbiológica da água. 
Palavras-chave: Bebedouros.Qualidade de água. Análises 

Físico-Químicas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é uma substância indispensável para a 

sobrevivência e existência de todos os seres vivos. A água 

constitui cerca de 97% da superfície terrestre, sendo 70% água 

salgada e apenas 2,5% água doce. Do percentual de água 

doce, somente 0,3% está na porção superficial presente em rios 

e lagosfacilmente disponível ao homem (CARVALHO, 2016; 

RAZZOLINI; GUNTHER, 2008). 

O Brasil possui 12% de toda a água doce do mundo, 

porém devido a sua má distribuição no espaço geográfico 

temos região com escassez de água como é o caso da região 

Nordeste(PENA, 2014). 

Para Monteiro et al. (2015), além da escassez, outro 

problema é a falta de conhecimento sobre a fração da água que 

se encontra contaminada. Essa contaminação pode ser 

atribuída ao acelerado desenvolvimento industrial, ao 

crescimento demográfico, a ocupação acelerada do solo; e vêm 

comprometendo os recursos hídricos disponíveis para o 

consuno humano e aumentando o risco de transmissão de 

doenças de origem hídricas.  

Dantas et al. (2010) afirmam que uma das fontes que 

podem ser favoráveis a contaminação são os bebedouros se 

não forem devidamente higienizados, uma vez que diversas 
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pessoas com hábitos de higiene desconhecidos os utilizam. 

Assim, esses aparelhos devem passar por limpezas que 

garantam o controle, qualidade e boas condições de uso para 

que não transmitam doenças causadas pelo consumo de água. 

FUNASA (2013) cita que as doenças de transmissão 

hídricas podem ter origem bacteriana como a febre tifoide e a 

paratifoide, a disenteria bacilar, a cólera, a gastroenterites 

agudas e diarreias; origem viral: hepatite A e E, 

poliomielite,agudas e crônicas; e as de origem parasitária, como 

a disenteria amebiana e gastroenterites. Moteiro et al. relatam 

que essas doenças podem ser adquiridas pela ingestão direta, 

na preparação de alimentos, na higiene pessoal, na agricultura, 

na higiene do ambiente, nos processos industriais ou nas 

atividades de lazer. 

Baseado no apresentado, um dos desafios mais 

significativos para a regulamentação governamental e 

investigação científica em todo o mundo é a disponibilidade de 

água potável segura e saudável para todos, uma vez que a 

potabilidade da água é pré-requisito para a saúde e os meios 

de subsistência.  

Brasil (2011) afirma que água potável é aquela que pode 

ser caracterizadacomo incolor, inodora, e insípida, e que 

também esteja em conformidade com os parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos, atendendo 

assim ao padrão de potabilidade fixado pelo Ministério da 

Saúde ao publicar a Portaria nº 2914 em dezembro de 2011, 

que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. O autor acrescenta ainda que a qualidade da água 

produzida pelos processos de tratamento deve ser preservada 

até nas ligações prediais. 
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Ante o exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar 

análises físico-químicas da água consumida em um bebedouro 

da UFPB, Campus II. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa foi realizadano Centro de Ciências 

Agrárias da UFPB, Campus II,Areia - Paraíba. A fonte de coleta 

foi um bebedouro localizado no bloco C do Prédio da Mata do 

Centro supracitado (Figura 1).  

A coleta das amostas foi realizada mensalmente entre os 

meses de agosto e novembro e imediatamente após essas 

foram realizadas as análises dos parâmetros físico-químicos: 

pH, turbidez, oxigênio dissolvido, cloro residual, alcalinidade, 

dureza da água (dureza total e em relação aos íons cálcio.), 

cloretos, fósforo e nitrato. Essas análises foram realizadas no 

Laboratório de Química Analítica (LQA) e no Laboratório de 

Biologia e Tecnologia Pós Colheita (LBTPC) pertencentes ao 

Departamento de Química e Física (DQF) do Centro de 

Ciências Agrárias (CCA), Campus II da UFPB.  

Os parâmetros químicos seguiram a metodologia 

estabelecida no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater(APHA; AWWA; WEF, 1998) e Standard Test 

Methods for Ammonia Nitrogen In Water (ASTM D1426-08). Já 

os físicos foram quantificados de acordo com a manipulação 

dos equipamentos conforme seu manual de instruções, sendo 

assim, utilizou-se o pHmetro da MS Tecnopon modelo luca-210, 

o turbidímetro da Del Lab modelo DLT WV, o condutivímetro da 

MS Tecnopon modelo luca-150, o medidor de oxigênio 

dissolvido da Lutron modelo DO 5519 e o fotômetro de chama 

Analyser modelo 910M.  
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Figura 1. Localização do bebedouro destacado em amarelo. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e 

comparadas com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da 

Saúde, cujos parâmetros estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Valores máximos permitido pela Portaria nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde. 

Parâmetro VMP * 

Alcalinidade total (mg/L CaCO3) N. O. ** 

Cloretos(mg/L) 250 

Cloro residual (mg/L) 2,0 

Condutividade elétrica (μs/cm) N. O. ** 

Dureza total (mg/L CaCO3) 500 

Fósforo (mg/L) N. O. ** 

Gás carbônico livre (mg/L) N. O. ** 

Nitrato (mg/L) 10 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) N. O. ** 

pH 6,0 a 9,0 

Turbidez (NTU) 5 

Fonte: Ministérioda Saúde, 2011. 
* Valor máximo permitido                    ** Não objetável 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O potencial hidrogeniônico ou pH representa a 

concentração de íons hidrogênio em uma solução. Esse é um 

parâmetro extremamente importante, principalmente durante o 

tratamento, pois auxilia nas etapas de coagulação, floculação e 

desinfecção ao longo do processo. O valor do pH varia de 0 a 

14. Abaixo de 7 a água é considerada ácida e acima de 7, 

alcalina. Água com pH 7 é neutra (FUNASA, 2013). 

Valores de pH abaixo 6,0 indicam apresença de 

efluentes industriais e tem potencial corrosivo em tubulações e 

peçasdas redes de abastecimento de água; acimade 9,0, está 

associado à proliferação de algase possibilita as incrustações. 
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Além de representar implicações em termos desaúde pública 

podendo causar irritação na pele eolhos (VON SPERLING, 

2007). 

A Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde 

estabelece como critério de potabilidade para a água pH entre 

6,0 e 9,5.  

Assim, ao analisar o gráfico da Figura 2, percebe-se que 

as amostras ao longo do período de coletas estavam com 

valores de pH dentro do padrão de referência. Verifica-se ainda 

uma redução significativa no mês de setembro com relação aos 

demais meses, porém sem comprometer sua qualidade para 

fins de consumo humano. 

 

Figura 2. Resultados obtidos para o pH ao longo dos meses de 

abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  
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Segundo Santos e Mohr (2013), a condutividade elétrica 

da água é a capacidade que ela tem de transmitir corrente 

elétrica, sendo proporcional à concentração de íons (Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl- , SO4
2-, NO3

-, NO2
-, HCO3

-) dissociados 

em um sistema aquoso.Esse parâmetro não identifica quais são 

os íons presentes na água, mas é um indicador importante de 

possíveis fontes poluidoras. Além disso, o seu valor pode ser 

utilizado para calcular a concentração de Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD), o qual quando em excesso, tornam a água 

desagradável ao paladar, e o seu consumo pode causar a 

formação de cálculos renais. 

Na Figura 3 pode-se visualizar os valores obtidos para a 

condutividade elétrica nas amostras analisadas, ao analisar 

essa figura nota-se uma variação de 234,93 a 305,07 S/cm, 

com aumento nos últimos três meses, porém esse parâmetro 

não é objetável pela portaria utilizada.  

A turbidez indica a capacidade de 

absorçãoeespalhamento queum feixe de luz sofre ao 

atravessar a água. Essa capacidade dependerá da presença de 

partículas em suspensão ou coloidais como silte, areia, argila, 

algas, detritos, etc. As principais fontes de turbidez são 

atividades de mineração, lançamento de esgotos e de efluentes 

industriais e a erosão dos solos, quando na época das chuvas, 

uma vez que as água pluviais trazem uma quantidade 

significativa de material sólido para os corpos d’água (ANA, 

2017). Os resultados médios obtidos para a turbidez podem ser 

visualizados na Figura 4. 
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Figura 3. Resultados obtidos para a condutividade elétrica ao 

longo dos meses de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

A Portaria nº 2914/2011 estima um VMP para a turbidez 

de 5,0 NTU para que a água possa ser destinada ao consumo 

humano.  

Baseado no gráfico da Figura 4, pode-se afirmar que as 

amostras estão dentro do valor máximo permitido, o que é de 

grande importância para a água em estudo, já que ela é clorada 

antes de ser disponibilizada no bebedouro. Neste caso, turbidez 

elevada pode abrigar os microrganismos da ação desinfetante.  
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Figura 4. Resultados obtidos para turbidez ao longo dos meses 

de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

Na Figura 5 estão expressos os teores de oxigênio 

dissolvido em mg/L. Esse parâmetro não é objetável pela 

Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, porém pode 

indicar degradação de matéria orgânica por microrganismo, que 

consomem o oxigênio nesse processo reduzindo a 

concentração da substância.  

Ao analisar a Figura 5 verifica-se um valor mínimo de 5,2 

mg/L de oxigênio dissolvido no mês de junho e, posteriormente, 

um aumento no teor dessa substância chegando a 7,1 no mês 

de agosto. De acordo com ANA (2017), as águas limpas 

apresentam concentrações de oxigênio dissolvido geralmente 

superiores a 5mg/L. 
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Figura 5. Resultados obtidos para oxigênio dissolvido ao longo 

dos meses de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

Na Figura 6 é possível observar os valores obtidos para 

gás carbônico.Nas análises realizadas foram encontrados 

baixos valores de gás carbônico, como pode ser verificado na 

Figura 6. Para a FUNASA (2013), um valor elevado desse 

parâmetro pode contribuir significativamente para a corrosão 

das estruturas metálicas e de materiais à base de cimento de 

um sistema de abastecimento de água e por essa razão o seu 

teor deve ser conhecido e controlado. 

 

Figura 6. Resultados obtidos para gás carbônico ao longo dos 

meses de abril a outubro. 
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Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

A alcalinidade mede a capacidade da água em 

neutralizar os ácidos e teor é dada pelo somatório das 

diferentes formas de alcalinidade existentes, ou seja, é a 

concentração de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, 

expressa em termos de carbonato de cálcio (FUNASA, 2013).  

Em águas de abastecimento, a verificação da 

alcalinidade é de extrema importância para auxiliar no controle 

de processos de tratamento, como a agregação, floculação e 

precipitação de íons e partículas contidas na água (PARRON; 

MUNIZ; PEREIRA, 2011) 

Os resultados obtidos para a alcalinidade total estão 

expressos na Figura 7.Conforme é possível observar na Figura 

7, os dados apresentaram variações ao longo do período de 
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análise, como o valor mínimo de 2,22 mg/L de CaCO3 no mês 

de maio e máximo de 3,95 em junho. 

 

Figura 7. Resultados obtidos para alcalinidade ao longo dos 

meses de abril a outubro. 

 

Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

A dureza total é obtida pela soma das concentrações de 
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temporária ou dureza de carbonatos. Essa é causada pela 

presença de bicarbonatos de cálcio e magnésio e resiste à ação 

dos sabões e provoca incrustações. Esse tipo de dureza pode 

ser eliminada pela ação do calor. A dureza permanente, 

também chamada de dureza de não carbonatos, é provocada 
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magnésio, resiste também à ação dos sabões, mas não produz 

incrustações por serem seus sais muito solúveis na água. Não 

se decompõe pela ação do calor (FUNASA, 2013). 

O valor máximo permitido de dureza na água é de 500 

mg de CaCO3/L, segundo as normas vigentes do controle da 

potabilidade da água. Os valores obtidos para esse parâmetro 

durante o período de análise se encontram na Figura 8 e 

demonstram pouca variação desse parâmetro durante as 

análises e além disso todos os valores estão dentro do limite 

permitido. 

 

Figura 8. Resultados obtidos para dureza ao longo dos meses 

de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  
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da própria matéria fecal e a drenagem pluvial de áreas agrícolas 

e urbanas. Entre os efluentes industriais destacam-se os das 

indústrias de fertilizantes, alimentícias, laticínios, frigoríficos e 

abatedouros. 

A Portaria de referências não expressam um VMP para 

este parâmetro, porém, a concentração de fósforo em águas 

naturais deve ser baixa e não excede 1,0 mg/L, já que alores 

acima deste são indicativos de contaminação na água 

(FEITOSA et al., 2008). 

Na Figura 9 é possível verificar os teores de fósforo total, 

os quais se apresentaram baixas concentrações, atingindo 

0,025 mg/L no mês de agosto. 

 

Figura 9. Resultados obtidos para fósforo total ao longo dos 

meses de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  
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 O teor de nitrogênio nos corpos hídricos tem como 

origemo nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. O 

nitrato ocorre em quantias ínfimas em águas naturais e tem 

origem variada, como lançamento de esgotos sanitários, 

dejetos industriais, depósitos de lixo, fertilizantes nitrogenados 

(ANA, 2017; FEITOSA et al., 2008). 

Segundo a ANA(2017),altas concentrações de nitrato em 

corpos d’água causam uma doença denominada 

metahemoglobinemia infantil, que é fatal para crianças.Na 

Figura 10 estão expostos os resultados obtidos para nitrato, os 

quais decrescem ao longo do período de análise. 

Baseado nos resultados de nitrato apresentados na 

Figura 10, pode-se afirmar que esses estão acordo com o 

estabelecido na Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, 

cujo valor máximo permitido para este parâmetro é de 10 mg 

N/L. 

Os cloretos estão presentes na forma de cloretos de 

sódio, cálcio e magnésio tanto nas águas brutas e com nas 

tratadas em concentrações que podem variar de pequenos 

traços até centenas de mg/L. Altas concentrações de cloretos 

podeconferir sabor desagradável e provocar um efeito 

laxativo(FUNASA, 2013).Ainda segundo esse autor os métodos 

convencionais de tratamento de água não removem cloretos, 

sua remoção pode ser feita por dessalização (osmose reversa) 

ou eletrodiálise (troca iônica).  
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Figura 10. Resultados obtidos para o nitrato ao longo dos 

meses de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde 

estabelece o teor de 250 mg/L de cloretos como o valor máximo 

permitido para água potável. Os resultados obtido para esse 

parâmetro pode ser visualizadona Figura 11. 

A partir desse figura verificou-se que ocorreu uma 

variação no resultados obtidos para esse parâmetro, sendo o 

menor valor (53 mg/L) constatado em julho e o mairo em 

setembro 64 mg/L. 
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Figura 11. Resultados obtidos para os cloretos ao longo dos 

meses de abril a outubro. 

 
Fonte:Dados da pesquisa atual, 2018.  

 

 O cloro é utilizado na desinfecção da água, assim sua 
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Ministério da Saúde estabelece o mínimo de 0,2 mg/L de cloro 

residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado em toda a 

extensão do sistema de distribuição (FUNASA, 2013), porém 

nas análises realizadas não foi detectado a presença de cloro 

residual, o que pode permitir a presença de microrganismos 

patogênicos como vírus e bactérias nessas águas. 
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CONCLUSÕES  

A avaliação dos parâmetros físico-químicos da água do 

bebedouro durante o período de estudo evidenciou que os 

níveis de pH, turbidez, dureza total e cloretos estavam 

adequados e dentro do valor máximo que é estabelecido 

através da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde.Porém, o cloro residual não foi detectado, o que causa 

preocupação, uma vez que esse é extremamente importante 

para garantir a segurança microbiológica da água. 
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RESUMO: A humanidade vem modificando o espaço natural 
para atender suas demandas de sobrevivência e consumo. As 
consequências da poluição estão ligadas diretamente na saúde 
dos seres vivos e alterações no clima global. Junto com o 
processo de urbanização e o crescimento das cidades no 
estado de Alagoas tem havido também um aumento da 
contaminação do meio ambiente e, entre outros agravos, a 
poluição do ar tem tido posição de destaque, visto atingir 
grandes parcelas da população e possuir diversos efeitos na 
saúde que vêm sendo estudados em maior profundidade nos 
últimos anos. As fontes principais são a poluição por veículos 
automotores, as indústrias e agropecuárias, as quais estão 
presentes nos grandes centros urbanos e tem sido um dos 
elementos mais agredidos. Ao longo da sua história, as 
características do ar foram alteradas, assim, como estratégia, 
tem de ser ressaltada a necessidade de monitorar a qualidade 
do ar e o controle da poluição atmosférica. Acarretando então 
riscos à saúde como o aparelho respiratório que é uma via que 
mais interage com o meio externo. Devido à grande quantidade 
de ar que o ser humano inspira, qualquer alteração em sua 
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composição poderá levar a diversos problemas de saúde, como 
por exemplo, hipertensão arterial, insuficiência respiratória, 
bronquite asmática, pneumonia e outros. 
Palavras-chave: Poluição atmosférica. Saúde pública. 

Doenças respiratórias.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas duas últimas décadas tem havido um intenso debate 

mundial sobre as questões socioambientais e as externalidades 

negativas provenientes das atividades antrópicas que 

provocam a diminuição da qualidade de vida, principalmente, 

nas cidades. Dentre os desequilíbrios urbano-ambientais da 

contemporaneidade que atingem a saúde humana encontra-se 

a poluição atmosférica (RODRIGUES et al., 2015).  

Atualmente a qualidade do ar é considerada como uma 

das maiores preocupações no âmbito da saúde humana e do 

meio ambiente. Desde o século passado, estudos referentes à 

poluição e qualidade do ar se tornaram mais frequentes nos 

meios acadêmicos devido ao aumento da emissão de 

componentes químicos nocivos à saúde da população 

(JUNIOR, 2014). 

A utilização desenfreada de combustíveis fósseis, a 

expansão de indústrias desde a Revolução Industrial e a prática 

extensiva de queima de biomassa pela agricultura, são alguns 

dos fatores para esse aumento na emissão de poluentes 

(JUNIOR, 2014). 

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, a 

poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; acarretam condições 
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adversas às atividades sociais e econômicas; afetam 

desfavoravelmente a biota e as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente, ou lancem matérias ou energia em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (BRASIL, 

1981). 

A cidade de Maceió, a qual está localizada na região 

litorânea do nordeste do Brasil, é um exemplo de município que 

não dispõe de instrumentos legais e políticas públicas voltadas 

para as questões relacionadas ao aquecimento anormal do 

planeta. Entretanto a capital alagoa está entre as cidades que 

mais podem sofrer com as consequências desse fenômeno, 

haja vistas que as cidades costeiras estão mais vulneráveis a 

elevação do nível do mar e a ocorrência de grandes 

tempestades (NOBRE; YOUNG, 2011) 

Estudos sobre a poluição atmosférica e os efeitos na 

saúde da população têm demonstrado que, mesmo quando os 

poluentes se encontram abaixo dos níveis determinados pela 

legislação, estes são capazes de provocar efeitos na saúde das 

pessoas (NASCIMENTO, 2014). 

Dentre as faixas etárias mais atingidas pelos efeitos da 

poluição do ar estão as crianças e os idosos. Pessoas que já 

sofrem de problemas respiratórios também se tornam mais 

suscetíveis a sofrer com a elevação nos níveis de poluentes 

atmosféricos (SILVA et al., 2013).  

Além de provocarem efeitos na saúde da população, os 

problemas causados pela poluição do ar também geram 

impactos negativos no que se refere à perspectiva econômica 

e social. Queda da produtividade agrícola, aumento de custos 

dos sistemas de saúde, maiores vulnerabilidades das 

populações carentes podem ser vistas como exemplos de 

problemas causados pela contaminação do ar (BRASIL, 2014). 



ASPECTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA COMO FATOR DE RISCO PARA A 
SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE A QUALIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS 

174 
 

As questões ambientais mais amplas e preocupações 

com impactos de longo prazo, há uma corrente de preocupação 

imediatista, pois o lançamento de poluentes no ambiente 

promove implicações sociais e econômicas em curto prazo. Os 

vários poluentes contribuem para desequilíbrios ambientais, 

mas a poluição atmosférica assume protagonismo quando o 

assunto se refere às doenças respiratórias. Assim a população 

que está sob a atmosfera contaminada causa um dano 

significativamente a saúde (SILVA; VIEIRA, 2017). 

Os mecanismos pelos quais a poluição do ar interfere na 

saúde das pessoas ainda não são totalmente conhecidos. 

Diante disso, estudos epidemiológicos que avaliam essa 

questão são fundamentais, considerando-se comprovada 

morbidade respiratória e o efeito negativo que determinados 

poluentes são capazes de causar na qualidade de vida da 

população, sendo as hospitalizações apenas um dos efeitos 

gerados pela degradação do ar (NEGRISOLI; NASCIMENTO, 

2013). 

A atmosfera de um centro urbano é um complexo 

sistema constituído por gases e partículas que podem se tornar 

poluentes sendo composta principalmente de Nitrogênio (N2) 

78%, Oxigênio (O2) 21% e Argônio (Ar) 1% e quando excedem 

as concentrações naturais. Podem ser emitidas por fontes 

naturais, tais como solo, pólen, vulcões ou atividades humanas, 

tais como queima de combustíveis, atividades agrícolas e 

industriais, entre outras (RAMIRES, 2013). 

O número crescente da circulação de veículos no mundo 

e as atividades industriais são fatores que contribuem 

fortemente para a poluição da atmosfera. Esta pode ser 

originada também por fontes naturais como queima acidental 
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de biomassa (material derivado de plantas ou animais) e 

erupções vulcânicas (DAPPER; SPOHR; ZANINI, 2016). 

Tais episódios impulsionaram estudos na área da 

Epidemiologia com a finalidade de analisar os efeitos dos 

poluentes atmosféricos na saúde. A partir disso, diversos 

países passaram a formular padrões de qualidade do ar, 

estabelecendo limites de tolerância, os quais garantiriam que a 

saúde da população não fosse afetada (DAPPER; SPOHR; 

ZANINI, 2016). 

A poluição do ar não é um problema restrito aos grandes 

centros urbano e pode estar presente tanto em áreas urbanas 

como em áreas rurais. As causas mais apontadas para a 

ocorrência de poluição atmosférica são as queimadas, vias não 

pavimentadas, atividades industriais, queimas de lixo, 

termoelétricas, atividades agropecuárias e veículos 

automotores (CORDEIRO et al., 2008). 

O Global Burden of Disease, programa global de 

pesquisa investigativa da OMS que avalia a mortalidade e 

incapacidade por doenças graves, lesões e fatores de risco, 

estabeleceu em 2010 que a poluição atmosférica por material 

particulado fino é o sexto maior fator de risco para a mortalidade 

prematura global (APTE et al., 2015; IHME, 2012). 

A Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer 

(IARC), vinculada à Organização Mundial de Saúde (OMS), 

anunciou, em 2013, a classificação da poluição do ar externa e 

do poluente material particulado como substâncias 

carcinogênicas. Isso significa que o risco de desenvolver câncer 

de pulmão ou bexiga é significativamente maior em pessoas 

expostas à poluição atmosférica (IARC, 2013).  

Revisões sistemáticas sobre o efeito do material 

particulado e câncer de pulmão foram realizadas a partir do 
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relatório do IARC para corroborar os efeitos nocivos da poluição 

sobre essa doença (HAMRA et al.,2014). 

Além disso, em 2015, a OMS divulgou a perda precoce 

de cerca de oito milhões de vidas no mundo pela poluição do 

ar. Desses, cerca de 3,7 milhões deveram-se à poluição do ar 

externa, o que representa 46% de todas as fontes de poluentes 

relacionadas ao ar (RODRIGUES et al., 2015). 

Segundo Martins, käffer e Lemos (2018) em um estudo 

da qualidade do ar próximo a uma termoelétrica, através da 

utilização de liquens como biomarcadores, apresenta que em 

áreas com influência direta do homem não ocorre o 

desenvolvimento de micotaliquenizada. Espécies tolerantes as 

poluições atmosféricas estão predominando áreas das 

espécies mais sensíveis, mostrando que a tolerância de uma 

espécie está associada com sua predominância em uma 

determinada região. 

Para garantir uma qualidade do ar aceitável, existem 

diversos instrumentos de gestão, que são formalizados 

legislativamente pelos governos responsáveis. As leis que 

regulam as emissões à atmosfera, podem considerar: padrões 

de qualidade, inventários das emissões, tecnologias para evitar 

poluir, sistemas de informação, planejamento territorial, 

modelamentos das emissões, fiscalização, punição e 

monitoramentos (BRASIL, 2014) 

Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa é traçar 

um perfil experimental e informativo com levantamento de 

informações detalhadas sobre todo o processo de poluição 

atmosférica e doenças referente ao estado de Alagoas. Os 

resultados apresentados têm como finalidade informar a 

população em geral sobre o quanto se perde em vidas, saúde 
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e recursos públicos ao adiar medidas que contribuam para a 

melhora da qualidade do ar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Tipo de estudo 

 Trata-se de um estudo retrospectivo de 2008 a 2018 onde 

foram utilizada levantamento bibliográfico de fontes oriundas 

como no Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), 

Secretaria do Estado de Saúde (SES), Superintendência de 

Vigilância em Saúde (SUVISA), Gerência de Vigilância em 

Saúde Ambiental (GVAM), Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran), fazendo também um 

levantamento mais ampliando da frota de veículos automotores 

no estado de Alagoas e Maceió. Obtendo a coleta de dados que 

foi apurada em todos os órgãos do estado, tendo um fácil 

acesso a todas as informações teóricas que nelas já estavam 

descritos todos os estudos experimentais dispostos a cada 

setor, disponibilizando assim apenas arquivos para o relato. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

  A Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2016) 

constatou que o estado de Alagoas possui 102 municípios que 

comporta 15 usinas de onde verificou-se a situação de 

populações expostas a poluentes atmosféricos.      

  Sendo de extrema importância para atuação da 

Superintendência Vigilância em Saúde (SUVISA) (2016) e 
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Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) (2018), pois 

constitui-se como um instrumento de caracterização dos grupos 

populacionais efetiva ou potencialmente expostos aos 

poluentes atmosféricos como algumas usinas do estado com 

autorização de queima de cana de açúcar, onde existem 

diferentes atividades de natureza econômica ou social que 

gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de 

risco para as populações expostas que podem causar 

morbimortalidade por agravos do aparelho respiratório nos 

municípios. 

O Índice de Qualidade do Ar é um padrão utilizado para 
transformar as concentrações dos diversos poluentes em um 
único valor adimensional que possibilita a comparação com os 
limites legais de concentração para os diversos poluentes 
(JUNIOR, 2014). 
 Em relação a morbidade por agravos do aparelho 

respiratórios o estado apresentou uma taxa alta no período de 

2015 e 2016 por faixas etárias < 5 anos e > 65 anos. No período 

analisado o município que apresentou a menor taxa foi Palmeira 

dos Indos com um total de 219 e a maior Maceió com 2.976 

(Gráfico 1) (ALAGOAS, 2017). 

 A cidade de Maceió, a qual está localizada na região 

litorânea do nordeste do Brasil, é um exemplo de município que 

ainda não dispõe de instrumentos legais e políticas públicas 

voltadas para as questões relacionadas ao aquecimento 

anormal do planeta. Entretanto, a capital alagoana está entre as 

cidades que mais podem sofrer com as consequências com a 

poluição atmosférica (SILVA, 2017). 

 

  



ASPECTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA COMO FATOR DE RISCO PARA A 
SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE A QUALIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS 

179 
 

Gráfico 1: Índice de Morbidade e mortalidade de Doenças do 

Aparelho Respiratório em Municípios de AL 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Uma Proporção significativa das emissões de CO2 

provem da queima de biomassa (material biológico feito de 

carbono, hidrogênio e oxigênio), especialmente nas atividades 

produtivas relacionadas ao setor agrícola. Queimar biomassa 

resulta em emissões consideradas neutras em termos de 

impacto ambiental, pois este CO2 é gerado através de um ciclo 

biológico o que afeta ainda mais a população causando 

doenças do aparelho respiratório´ (FONG, 2014). 

Analisando as notificações dos anos 2015 e 2016, em 

Alagoas por morbidade e mortalidade hospitalar, observa-se 

que as doenças do aparelho respiratório. Destaca-se a 

pneumonia como a maior causa e a menor pneumoconiose nas 
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faixas etárias < 5 anos e > 65 anos (Gráfico 2) (ALAGOAS, 

2017).  

 

Gráfico 2: Taxa de Morbidade e Mortalidade de Doenças do 

Aparelho Respiratório  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Estudos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e 

do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) (2018), traz conclusões 

que o ar inalado não é motivo para pânico como também não 

nos deixam dormir ou respirar tranquilos. 

No Centro de Maceió já se respira um ar parecido com o 

de grandes centros urbanos, como o de São Paulo (Figura 1). 

E toda essa “sujeira” da capital que já tem mais veículos do que 

todo o estado possuía há dez anos se espalha por quilômetros, 

chegando a Coqueiro Seco, por exemplo, com a ação do vento. 

No interior, o impacto do uso do solo, com uma agricultura de 
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deixar o clima 5ºC mais quente no semiárido, e comprometer a 

agricultura no entorno do Canal do Sertão (ALAGOAS, 2018). 

 

Figura 1: Poluição e aquecimento no estado de Alagoas 

Fonte: Ministério da Saúde e Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SUVISA) (2016) 

 

 Isso, porque, entende que a degradação ambiental é, na 

verdade, consequência de um modelo de organização político-

social e de desenvolvimento econômico, que estabelece 

prioridades e define o que a sociedade deve produzir, como 

deve produzir e como será distribuído o produto social. Isto 

implica no estabelecimento de um determinado padrão 

tecnológico e de uso dos recursos naturais, associados a uma 

forma específica de organização do trabalho e de apropriação 

das riquezas socialmente produzidas. Portanto, interesses 

divergentes entre os vários grupos sociais, dentre os quais 

aqueles em posição hegemônica decidem os rumos sociais e 

os impõe ao restante da sociedade (SILVA et al., 2015). 

 Assim, os impactos ecológicos e os desequilíbrios sobre 

os ciclos biogeoquímicos são decorrentes de decisões políticas 
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e econômicas previamente tomadas. A solução para tais 

problemas, por conseguinte, exige mudanças nas estruturas de 

poder e de produção e não medidas superficiais e paliativas 

sobre seus efeitos (SILVA et al., 2015). 

 Uma análise mais minuciosa dos números do Sistema de 

Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa (SEEG) 

aponta para duas conclusões principais: a primeira é o 

crescimento das emissões do setor de energia. A segunda é a 

gradual redução do percentual de emissão do setor 

agropecuário (Figura 2).   

 

Figura 2: Emissões por setor no ano de 2015 
 

Fonte: Ministério da Saúde e Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SUVISA) (2016) 

 

 Segundo Santos (2015) com o rápido crescimento 

econômico, surgiram dois sérios problemas a serem 

solucionados em relação à locomoção: em primeiro lugar, a 

oferta do transporte coletivo não atende à demanda existente 

há, pelo menos 50 anos, e, em segundo lugar, o incremento dos 

transportes individuais de modo que o transporte coletivo e 

privado acirram uma disputa cada vez maior pelas vias de 

circulação. 
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 Lançando de gases poluentes em larga escala 

diariamente, a queima de combustíveis fósseis ainda é o grande 

vilão da poluição atmosférica. Em Alagoas, os números dessa 

“sujeira” expelida pelos escapamentos dos veículos têm 

crescido exponencialmente. Os números de março de 2017 do 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) contabilizam 

uma frota de 753 mil veículos no Estado. Um crescimento de 

160% em relação a outros anos, quando Alagoas possuía 

289.364 veículos, número inferior aos 306.364 mil veículos que 

apenas a capital, Maceió, já contabiliza em 2017 (Figura 3). 

 

Figura 3: Frota de veículos Alagoas x Maceió em um longo 

período 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  De acordo com os dados da plataforma de Sistema de 

estimativa de emissão de gases de efeito estufa (SEEG), da 

década de 1998 até 2016, a queima de gasolina, óleo diesel, 

gás natural - os chamados combustíveis fósseis e o alto índice 

de crescimento de veículos automotores - deram um salto de 
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436%, tornando uma da das maiores chaminés de emissão de 

CO2e para a atmosfera (BRASIL, 2018) 

Comparados com estados maiores, Alagoas tem uma 

frota pequena de carros, mas sofrem com a dificuldade de 

dispersão, ou seja, de os gases emitidos pelos veículos se 

espalhem na atmosfera. E há medidas que podem pelo menos 

amenizar isso, como:  

Rodízio: limita a circulação de carros em horários de 

pico, 

Controle da fumaça preta:  Monitoramento da fumaça 

emitida por veículos a diesel pode ser feita pela chamada 

Escala de Ringelmann.  Consiste em um cartão com um furo no 

centro, tendo em volta impressos 5 padrões de cinza, do mais 

claro ao preto que serão comparadas com a cor da fumaça 

emitida pelo veículo.  

Transporte público de qualidade –  ônibus mais 

confortáveis e em maior número reduziria o número de pessoas 

que usam o carro  

Altura das edificações - Regras mais rígidas que limitem 

a altura de novas edificações. Edifícios mais altos criam ilhas 

de calor, dificultando a dispersão do ar poluído. (BRASIL, 2018) 
 

CONCLUSÕES 

 

 Assim concluo que esta análise aponta ser real a 

dificuldade em relacionar indicadores de risco ambiental e risco 

epidemiológico, bem como a necessidade do empoderamento 

das informações pelas equipes municipais com vistas a 

qualificar as informações apresentadas e analisadas. Outro 

fator importante é a possibilidade de haver subnotificação de 

morbimortalidade relacionada aos agravos do aparelho 
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respiratório. Mesmo sabendo que existem fatores ambientais 

que indicam a exposição da população à poluição atmosférica, 

faz-se necessária a melhoria das ações, com desenvolvimento 

de estratégias para investigar melhor o impacto da poluição do 

ar sobre a saúde.  

 A partir das últimas décadas a questão ambiental tornou-

se uma preocupação mundial. A grande maioria das nações do 

mundo reconhece a emergência em buscar soluções aos 

problemas ambientais. Alterações climáticas, desertificação, 

poluição atmosférica e perda da biodiversidade são algumas 

das questões a serem resolvidas por cada uma das nações do 

mundo, segundo suas respectivas especificidades. O desafio é 

grande e envolve adversários poderosos, movidos por 

interesses que pouco tem contribuído para a proteção dos 

recursos naturais. Mas o que está em jogo é, antes de tudo, a 

vida do planeta e de seus habitantes, que é necessário ainda 

uma atuação conjunta dos poderes público Federal, Estadual e 

Municipal para garantir a execução de propostas e projetos que 

reduzam a poluição, possibilitando uma vida mais saudável 

para a população. 
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RESUMO: A água superficial acumula-se no solo a partir das 

chuvas, sendo um recurso natural limitado. Em zonas rurais, 

esse tipo de recurso é bastante utilizado por agricultores para 

fins como irrigação e dessedentação de animais. Nas 

proximidades do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, 

localizado em Areia-PB, existem fontes superficiais das quais a 

população utiliza com frequência, porém não existe controle da 

qualidade das mesmas. Assim, esta pesquisa objetivou 

investigar a qualidade da água de uma dessas fontes hídricas 

a partir da avaliação de parâmetros físico-químicos, durante os 

meses de abril a outubro de 2018. Os resultados mostraram 

pouca diferença nas características de pH, amônia e salinidade 

das amostras coletadas. Verificou-se ainda não conformidades 

com padrões de qualidade para turbidez, fósforo e oxigênio 

dissolvido em alguns meses, principalmente para turbidez 

quando houve precipitação pluviométrica. Ainda foi possível 

observar a importância dessas análises verificando os usos 

preponderantes, possibilitando a população dados que indicam 
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se a fonte está própria para o uso. Assim, recomendamos 

algumas medidas ao proprietário, como a instalação de filtros 

na saída da bomba para diminuir os níveis de turbidez e, visto 

que o fósforo em excesso e baixo teor de oxigênio dissolvido 

são indícios de contaminação por efluentes, é necessário 

investigar onde são lançados esses efluentes e canalizá-los 

para uma área mais distante da fonte hídrica. 

Palavras-chave: Análise de água. Fonte hídrica superficial. 
Química ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As ações humanas e as mudanças climáticas dos últimos 

anos têm causado impactos sobre os recursos hídricos que são 

muitas vezes irreversíveis. Segunda Pinto-Coelho (2016) a 

situação atual desses impactos, causados principalmente pelo 

mau uso da água, precisa ser avaliada por toda sociedade e 

não apenas pelos órgãos responsáveis. De acordo com o autor, 

no Brasil a contaminação e poluição de águas superficiais 

geralmente se dá pelo lançamento de efluentes domésticos e 

industriais não tratados. 

Para a Agência Nacional de Águas (ANA), a água 

superficial é toda aquela que não penetra o solo e acumula-se 

na superfície originando rios, riachos ou córregos. O 

monitoramento dessas águas é importante para verificar sua 

qualidade, planejamento e gestão de recursos hídricos 

garantindo o acesso para os diversos fins (ANA, 2017). 

 De acordo com a resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), nº 357 de 17 de março de 2005, o 

enquadramento das águas superficiais doces, salobras e 

salinas, deve ser realizado em função de seus usos 
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preponderantes, considerando a sua utilização atual ou futura. 

Os usos de que trata essa resolução incluem a irrigação de 

hortaliças e a dessedentação animal, para os quais são 

recomendados que alguns parâmetros não ultrapassem 

determinados limites. 

A irrigação possui grande importância para a agricultura 

principalmente em regiões afetadas pela escassez de água. As 

fontes hídricas superficiais são as mais utilizadas para esse fim, 

por isso é necessário identificar e prevenir a sua contaminação, 

bem como, obter dados para efetiva gestão dos mananciais. 

Além disso, a irrigação utilizando água superficial é mais 

econômica, porém as plantas possuem sensibilidades 

diferentes aos substâncias presentes na água (ANA, 2017). 

A irrigação é uma técnica que consiste na captação e 

aplicação de água em culturas, tendo como finalidade contribuir 

com o aumento da produção e proporciona melhores condições 

para os agricultores, possibilitando o cultivo de duas ou mais 

culturas anualmente (OLIVEIRA et al., 2017).  

Bertossi (2014) afirma que as alterações na qualidade da 

água podem se dar por processos naturais e/ou 

antropogênicos. As alterações naturais são lentas e graduais, 

como ocorre geralmente devido às variações climáticas. Já as 

antropogênicas ocorrem mais rapidamente, sendo efeito de 

possível contaminação causada por diversas fontes, como por 

exemplo efluentes domésticos e atividades agrícolas. 

Outros fatores que podem contribuir com a contaminação 

das águas, são por exemplo a proximidade das fontes hídricas 

à lixões, áreas urbanas, fossas, de efluentes industriais, entre 

outros. A irrigação com águas contaminadas leva a 

contaminação de hortaliças por microorganismos durante o seu 

cultivo (SCHERERL et al., 2016). 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA À IRRIGAÇÃO E 
DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

191 
 

Um dos fatores importantes que deve ser avaliado em 

águas destinadas para irrigação é o efeito que elas podem 

causar ao solo e às plantas. Os parâmetros químicos mais 

importantes para irrigação é a condutividade elétrica associada 

à valores de cálcio, sódio e potássio que pode indicar alguma 

restrição à utilização da água na agricultura (BERTOSSI, 2014). 

A qualidade da água utilizada para a dessedentação de 

animais também é algo que deve ser avaliado com atenção, 

pois está relacionada a diversos fatores que influenciam no 

bem-estar do animal, além disso,  atualmente águas com 

qualidade e em quantidade adequada para este fim é escassa 

(NETO; ARAÚJO; TÁVORA; 2016). 

Tendo em vista que diversas atividades podem provocar 

alterações nas características das águas nas fontes hídricas, 

são necessárias análises físico-químicas para identificar suas 

condições de qualidade, considerando a sua utilização, 

inclusive quando destinada à irrigação e dessedentação de 

animais. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar 

os parâmetros físico-químicos da água de uma fonte hídrica 

superficial no município de Areia-PB para verificar a qualidade 

da água destinada para dessedentação de animais e irrigação, 

considerando o que é estabelecido na Resolução 357/2005 do 

CONAMA.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Areia localizado 

no estado da Paraíba, que de acordo com o último Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) possui 

população de 23.829 habitantes. A fonte hídrica superficial 

estudada é destinada à irrigação e dessedentação de animais 
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e está situada a -6.981090° de latitude e -35.724035° de 

longitude, podendo ser observada na Figura 1.   

 

Figura 1. Coordenadas da Fonte hídrica superficial em estudo 

 
Fonte: Google Earth 

 

Esta pesquisa foi iniciada em abril de 2018 e finalizada 

em outubro do mesmo ano. As amostras analisadas eram 

coletadas mensalmente entre 06h e 07h, em recipientes 

devidamente higienizados, sendo aferida a temperatura de 

cada amostra no momento da coleta por meio de um 

termômetro de mercúrio. O preparo das soluções e materiais 

utilizados, assim como a realização das análises, foram 

realizados no Laboratório de Química Analítica (LQA) e 

Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós Colheita (LBTPC) 

pertencentes ao Departamento de Química e Física (DQF) do 

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

Federal da Paraíba (UFPB).  
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Para avaliar a qualidade da água da fonte hídrica foram 

utilizadas análises físico-químicas, que efetivou-se seguindo a 

metodologia estabelecida no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater  (APHA; AWWA; WEF, 

1998) e Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water 

(ASTM D1426-08). As análises de cloretos, dióxido de carbono, 

alcalinidade e dureza foram realizadas a partir de métodos 

volumétricos, amônia e fósforo total utilizando procedimentos 

colorimétricos, potássio e sódio utilizando fotômetro de chama 

modelo 910M ANALYSER®, pH, condutividade e oxigênio 

dissolvido utilizando pHmetro  luca-210 MS Tecnopon®, 

condutivímetro luca-150 MS Tecnopon®, e oxímetro DO 5519 

LUTRON®, respectivamente. Após obtenção dos resultados, os 

mesmos foram comparados com os limites recomendados na 

Resolução nº 357, de 17 de Março de 2005 do CONAMA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base na Seção I referente à águas doces, Art. 4 da 

Resolução 357/2005 do CONAMA, a água avaliada nesta 

pesquisa se enquadra na classe 1, considerando que é 

destinadas à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas. 

Quanto à sua utilização para dessedentação animal, seu 

enquadramento se dá na classe 3, e para este fim, a água pode 

apresentar valores mais elevados de alguns parâmetros, como 

pode ser observado na Tabela 1, onde encontram-se os valores 

admitidos para as duas classes. 
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Tabela 1. Valores máximos permitidos pela Resolução 

357/2005 do CONAMA para águas doces de Classe 1 e 3 

Parâmetros Classe 1 Classe 3 

Sólidos totais dissolvidos 500 mg/L 500 mg/L 

Cloreto total 250 mg/L 250 mg/L 

Fósforo total 0,02 mg/L 0,05 mg/L 

Nitrogênio amoniacal 

total 

3,7 mg/L para 

pH < 7,5 

13,3 mg/L para 

pH < 7,5 

Oxigênio dissolvido ≥ 6 mg/L ≥ 4 mg/L 

Turbidez 40 NTU 100 NTU 

pH 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 

Salinidade 0,5‰ 0,5‰ 

Fonte: Adapatado da Resolução CONAMA 357/2005  

  

Durante o período monitorado, a temperatura aferida no 

momento da coleta não apresentou grande variação, estando 

sempre entre 22 e 25ºC. Almeida (2010) comenta que a 

variação da temperatura possui grande influência sobre os 

parâmetros físico-químicos de modo que podem afetar a 

qualidade da água para fins como a irrigação e seu aumento 

pode provocar a solubilidade de muitos sais e também a 

decomposição de bicarbonatos. Baggio (2016) afirma ainda que 

o aumento da temperatura faz com que as concentrações de 

oxigênio dissolvido, dióxido de carbono e pH diminuam.  

Os limites de pH de acordo com a resolução 357 de 2005 

do CONAMA devem ser de 6,0 a 9,5 e os resultados 

encontrados, expostos na Figura 2, estão dentro desses limites. 

Nessa figura  é possível observar ainda os valores obtidos de 

dióxido de carbono que está diretamente relacionado com o pH, 

por ser responsável pela acidez da água; quanto maior o teor 

de dióxido de carbono, menor será o pH da amostra.  
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igura 2. Resultados obtidos de pH e CO2 no período de abril a 

outubro 

  
Fonte: Própria 

 

Os valores mais baixos de CO2 foram obtidos nas 

análises referentes aos meses de maio, agosto, setembro e 

outrubro. O período em que houve maior taxa de CO2 foi o mês 

de abril atingindo 16,91 mg/L. Os valores de pH variaram entre 

6,3 e 6,9 e, segundo Bertossi (2014), essa é a faixa de pH ótima 

para o desenvolvimento da vida aquática e degradação de 

material orgânico.  

O pH acima de 7,0 contribui com o aumento da 

alcalinidade e, geralmente acima de  8,2, indica que a 

alcalinidade pode ser proveniente da presença de íons 

carbonato ou hidróxido. Em valores elevados compromete o 

cultivo de hortaliças e favorece a formação de incrustações nas 

redes de abastecimento (CRISPIM, 2017).  

Neste trabalho foram encontrados baixos valores de 

alcalinidade (11,48 a 30,07 mg/L CaCO3), como pode ser 
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observado na Figura 3, sendo devido apenas a presença de 

bicarbonato. 

 

Figura 3. Resultados obtidos de cloreto e alcalinidade no 

período de abril a outubro 

 
Fonte: Própria 

 

Segundo Bortoli (2016), no Brasil, geralmente as águas 

apresentam alcalinidade inferior a 100 mg/L de CaCO3 e valores 

superiores podem estar associados ao lançamento de efluentes 

industriais. Como podemos observar na Figura 3, os valores 

obtidos das análises de alcalinidade mostraram-se dentro da 

média apresentada pelo autor. 

Na Figura 3 também são apresentados os resultados 

para cloretos, os quais não ultrapassaram 25,5 mg/L, sendo o 

valor máximo recomendado pela legislação 250 mg/L. Em junho 

os valores de cloreto obtidos foram bem inferiores aos demais 

meses, obtendo-se uma média de 10,78 mg/L.  
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A condutividade está relacionada a capacidade da água 

em conduzir uma corrente elétrica, que depende da quantidade 

de material iônico dissolvido na água. Com base nos valores de 

condutividade podemos calcular a salinidade da água e, os 

resultados obtidos para esses dois parâmetros  podem ser 

observados na Figura 4.  

 

Figura 4. Resultados obtidos de condutividade e salinidade no 

período de abril a outubro

 
Fonte: Própria 

 

A partir dos valores de salinidade obtidos pode-se 

classificar a água da fonte hídrica avaliada nesta pesquisa 

como água doce, mesmo com os valores de salinidade 

aumentando gradativamente desde abril (0,05‰) até outubro 

(0,09‰). Esses dados podem estar relacionados a redução de 

precipitação pluviométrica. 
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A baixa salinidade da água é adequada para a 

dessedentação animal, e também para a irrigação. Ucker et al. 

(2013) afirma que os sais são transportados pelas águas de 

irrigação e depositados no solo, onde se acumulam, porém seu 

excesso reduz a disponibilidade de água para as plantas 

afetando o rendimento de algumas culturas.  

Para Baggio (2016) a condutividade elétrica, não 

determina quais os íons que estão presentes em determinada 

amostra mas, o monitoramento deste parâmetro pode contribuir 

para possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que 

ocorram ocasionados por lançamentos de esgotos, etc. Neste 

trabalho foi observada pouca variação de condutividade 

elétrica, ficando os valores entre 78,58 e 128,57 μS/cm. 

Na Figura 5 são mostrados graficamente os resultados 

de turbidez e também de oxigênio dissolvido. De acordo com a 

Fundação Nacional de Saúde (2013), a turbidez elevada da 

água pode ser resultado de despejos domésticos ou da erosão 

do solo, já o oxigênio dissolvido está relacionado as 

características químicas e biológicas encontradas na água.   

O valor recomendado de turbidez, segundo a  resolução 

CONAMA 357/2005, deve ser de até 100 UNT para águas 

destinadas ao consumo animal e até 40 UNT para águas 

destinadas à irrigação. Neste trabalho, verificou-se valores de 

turbidez muito altos atingindo 622,3 UNT no mês de abril, onde 

a coleta foi realizada em período chuvoso. 

Apenas no mês de agosto a água apresentou turbidez de 

50,87 UNT, estando dentro dos padrões para dessedentação 

animal (classe 3). Porém, nos meses de julho, setembro e 

outubro podemos observar valores próximos aos limites da 

classe 3, sendo eles 106, 101 e 102 UNT, respectivamente, 

para as  demais análises os valores obtidos excederam 100 
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UNT consideravelmente. Em  nenhuma coleta foi verificada 

turbidez adequada para classe 1. 

 

Figura 5. Resultados obtidos de Turbidez e O2 no período de 

abril a outubro  

 
Fonte: Própria 

 

A quantidade de oxigênio dissolvido é um parâmetro de 

grande importância quando se trata de fontes hídicas 

superficiais, visto que é necessário para a respiração da maioria 

dos organismos que habitam o meio aquático. Valores baixos 

de oxigênio dissolvido podem ser indícios que o mesmo foi 

consumido devido à decomposição de substâncias orgânicas. 

Os valores estabelecidos de oxigênio dissolvido devem 

ser superior a 4 mg/L para classe 3 e superior a 6 mg/L como 

classe 1. Apenas as amostras analisadas nos meses de maio e 

outubro continham oxigênio dissolvido em concentrações  

inferiores a 4 mg/L, estando dentro dos padrões para classe 3, 

porém, nenhuma amostra mostrou valores superiores a 6 mg/L. 
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Isso mostra que há uma possível contaminação por material 

orgânico, podendo ser proveniente de efluentes domésticos. 

Na Figura 6 encontra-se os resultados de magnésio, 

cálcio, potássio e sódio. Os três primeiros apresentaram baixos 

teores, atingindo 11,51 mg/L, 3,85 mg/L e 4 mg/L, 

respectivamente. O sódio apresentou aumento gradativo, com 

os menores valores obtidos no mês de abril e chegando a 39 

mg/L no mês de outubro, provavelmente sua concentração está 

relacionada com a condutividade e salinidade que 

apresentaram comportamento semelhente. 

 

Figura 6. Resultados obtidos de Magnésio, Cálcio, Sódio e 

Potássio no período de abril a outubro 

 
Fonte: Própria 

 

A investigação de sódio na água para irrigação é muito 

importante, visto que sua alta concentração em relação ao 

cálcio e magnésio pode levar a problemas de desestruturação 

do solo, dificultando o processo de infiltração da água no 
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mesmo (BRITO, 2016). A capacidade de infiltração da água no 

solo cresce de acordo com o aumento da salinidade e diminui 

quanto maior for a concentração sódio em relação a 

concentração de cálcio e magnésio. Além disso, o aumento da 

salinidade reflete na diminuição da absorção de água pelas 

plantas comprometendo seus processos fisiológicos (ANTAS, 

2017).  

Na Figura 7 é possível observar que a concentração de 

amônia variou de aproximadamente 0,58 mg/L a 2,04 mg/L e o 

limite máximo estabelecido de acordo com a resolução 357 

CONAMA é de 3,7 mg/L para classe 1 e 13,3 mg/L classe 3, 

revelando bons resultados, pois estavam abaixo da resolução.  

 

Figura 7. Resultados obtidos de Fósforo total e amônia no 

período de abril a outubro 

 
Fonte: Própria 

 

Os menores valores de amônia obtidos foram referentes 

aos meses de junho (0,64 mg/L) e setembro (0,58 mg/L); o 

maior valor encontrados foi referente ao mês de julho (2,04 
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mg/L), sendo este valor ainda inferior aos limites da resolução 

para ambas as classes. 

A concentração de amônia pode ser reduzida após um 

determinado período devido a aceleração das reações de 

degradação da matéria orgânica, isso dependerá das condições 

físicas do ambiente, como temperatura e pH (CORREIA, 2013).  

Ainda com relação a Figura 7, os valores de fósforo 

encontrados na fonte hídrica avaliada estão acima do que é 

permitido pela resolução, sendo no máximo 0,02 mg/L para 

classe 1 e 0,05 mg/L para classe 3, indicando provável 

contaminação por efluentes domésticos, uma vez que o menor 

valor de fósforo obtido foi de 0,72 mg/L no mês de agosto e em 

abril os valores de fósforo chegaram a 2,09 mg/L, bem acima 

dos limites da resolução para ambas as classes.Emídio (2012) 

afirma que muitas vezes a quantidade de fósforo no solo não é 

suficiente para o cultivo de hortaliças, portanto às vezes é 

necerrária a aplicação de fertilizantes fosfatados para aumentar 

a produção, além disso, o fosfato é bastante utilizado na 

fabricação de detergentes fosfatados, portanto, pode ocorrer 

contaminação de fósforo devido à cultivos agrícolas ou 

efluentes domésticos próximos as fontes hídricas. O fósforo em 

excesso pode possibilitar o crescimento de algas causando a 

eutrofização do curso da água. Já o nitrogênio pode ser 

proveniente também de despejos domésticos assim como 

excrementos de animais e alguns fertilizantes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os parâmetros físico-químicos avaliados mostraram que 

a água da fonte hídrica pode ser classificada como água doce 

por possuir salinidade inferior a 0,05‰, enquadrando-se nas 
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classes 1 e 3 devido à seus usos preponderantes. Além disso, 

podemos verificar neste estudo a relação entre os valores de 

dióxido de carbono e pH, visto que, quanto maiores os valores 

de CO2, menores foram os de pH, no entanto, este último 

manteve-se dentro dos valores exigidos pela Resolução 

357/2005 do CONAMA. 

 Os dados de turbidez encontram-se acima do permitido 

pela resolução para águas destinadas à irrigação de hortaliças 

e, apenas no mês de agosto mostrou-se inferior a 100 UNT, 

sendo adequada para dessedentação animal. O maior valor 

observado foi no mês de abril, no qual houve precipitação 

pluviométrica na noite anterior à coleta da amostra. No meses 

de julho, setembro, outubro os valores mostraram-se próximos 

a 100 UNT, mas, ainda ultrapassando o valor que é admitido 

pela classe 3. 

 Os níveis de oxigênio dissolvido encontrados são 

inferiores a 6 mg/L indicando possível contaminação por 

efluentes domésticos orgânicos, e os resultados de fósforo total 

corroboram com essa possibilidade, pois estão acima do 

recomendado para quaisquer classificação de água. Os demais 

parâmetros apresentaram resultados aceitáveis pela legislação. 

 Para evitar a contaminação dos recursos hídricos, os 

produtores devem evitar que animais tenham acesso às fontes 

naturais para garantir melhor qualidade da água diminuindo a 

contaminação por fezes e urina, além de evitar a canalização 

dos efluentes domésticos para áreas próximas dos manaciais. 
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RESUMO: A disposição inadequada de esgotos domésticos, 
industriais e águas de escoamento superficial em corpos 
hídricos, dificulta a sobrevivência dos componentes bióticos 
deste ecossistema e torna a água imprópria ao consumo. 
Considerando está condição à Lagoa da UFCG em Campina 
Grande, perante contaminação por esgoto, a pesquisa avaliou 
suas condições microbiológicas utilizando técnicas segundo 
Standard Methods (1998) de OD, DQO, DBO e heterotróficas. 
O resultado  da DBO 5 dias 483,0 mg/L encontrou-se acima do 
permitido pela legislação CONAMA Nº430/2011. A DQO de 
330,0 mg/L foi determinada pois segundo a SABESP NTS 004 
a medida de DBO representa apenas a fração biodegradável e 
quanto mais esta se aproximar da DQO, mais facilmente 
biodegradável será o esgoto, entretanto, a lagoa não se 
enquadrou nesta condição. A concentração de bactérias 
heterotróficas de 13.100 UFC/mL excede o limite para consumo 
humano de 500 UFC/mL segundo Portaria de Consolidação  nº 
05/2017 (Capítulo V), entretanto, foi satisfatório quanto a 
presença destes agentes primários de purificação de matéria 
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orgânica na Lagoa. Os resultados mostraram a necessidade de 
análise e acompanhamento mensal microbiológico da água da 
Lagoa, para reavaliação das condições de descarte do esgoto, 
do estado de conservação da lagoa e para valorização da 
preservação do ecossistema que é atual nicho ecológico de 
aves, peixes, répteis e plantas. 
Palavras-chave: Recursos hídricos. Descarte de esgoto. 
Qualidade microbiológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de água no século XX cresceu em um ritmo 

contínuo, entre 4 e 8% ao ano, em razão do acelerado 

crescimento econômico de algumas regiões. Por conseguinte, 

nos países mais ricos o uso industrial da água corresponde 

atualmente por mais da metade do consumo. Os corpos de 

água sofrem inúmeros danos, resultados da exploração de 

recursos naturais e da simples ocupação humana em 

determinadas áreas (Cunha & Guerra, 2010).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) na 

Resolução nº 430/2011, estabelece que os efluentes oriundos 

de fonte poluidora devem ser lançados, direta ou indiretamente, 

nos corpos hídricos, após o tratamento que deve obedecer às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e 

em outras normas admissíveis. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB 

(2013) considera como atendimento adequado de esgotamento 

sanitário a solução individual com fossa séptica ou os esgotos 

coletados e tratados de forma coletiva.  

As águas impróprias para consumo podem afetar a vida 

e saúde dos homens, assim como dos animais. Águas com 

contaminação microbiológica de origem fecal, resultam para os 
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animais em redução de consumo de água, diarréia, redução de 

ganho de peso e até a morte (ALVAREZ-VASQUEZ et al., 

2011).  

Segundo Melo (2014), do ponto de vista econômico, a 

água representa o nutriente de mais baixo custo, porém 

fisiologicamente é essencial no metabolismo orgânico. Ela está 

distribuída no corpo animal de forma heterogênea, mantendo o 

equilíbrio dinâmico entre os compartimentos do organismo. O 

aumento da temperatura ambiente leva a um incremento no 

consumo de água.  

Lucas et al. (2010) ressaltam que a análise bacteriológica 

surge como uma importante ferramenta ao reconhecimento da 

qualidade da água de consumo. Técnicas bacteriológicas são 

sensíveis e específicas ao agente patogênico investigado em 

qualquer instância, seja no alimento, no solo ou na água.  

Segundo o Manual Técnico Standard Métodos da APHA 

(1998), os níveis de oxigênio dissolvidos em águas naturais ou 

residuárias, dependem diretamente das atividades físicas, 

químicas e bioquímicas nelas existentes e também é um dos 

mais importantes na dinâmica e na caracterização de 

ecossistemas aquáticos e para a manutenção da vida aquática 

aeróbia são necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido 

em água (FERREIRA E SOARES, 2017).             

Existem 2 tipos de determinação de oxigênio dissolvido 

em meio aquoso, a demanda química de oxigênio (DQO) e a 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO).  

Segundo ainda o Standard Métodos (1998), na história 

do teste de DQO, alguns agentes químicos oxidantes, como por 

exemplo as soluções de permanganato de potássio, foram 

usados durante anos para medir a demanda de oxigênio das 

águas poluídas, os resultados eram representados pelo 
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“oxigênio consumido” do permanganato. Outros agentes 

oxidantes foram estudados para determinação de DQO e o 

dicromato de potássio foi reconhecido como o mais prático de 

todos, por apresentar a capacidade de oxidar quase que 

completamente grande variedade de substâncias orgânicas 

para água e dióxido de carbono.  

A DBO é a medida da poluição orgânica da água que 

pode ser degradada biologicamente, ou seja, indica em uma 

amostra a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 

matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia, para 

uma forma inorgânica estável e, na prática, é normalmente 

expressa em miligramas de oxigênio por litro (NAGEL et al., 

1992; FERREIRA E SOARES, 2017). 

O teste da DBO é essencialmente um bioensaio, 

baseado na medida do oxigênio consumido por organismos 

vivos (na maioria das bactérias), que utilizam a matéria orgânica 

presente nos despejos, sob condições padrões (APHA, 1999). 

A CONAMA nº 430/2011 também prescreve que o 

tratamento dos efluentes deve remover 60% de DBO para o 

lançamento direto nos corpos receptores. Entretanto, Segundo 

o Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas publicado 

pela Agência Nacional de Águas-ANA e Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental-SNSA (2017), no século XXI, a grande 

maioria das cidades brasileiras (4.801 cidades, totalizando 

129,5 milhões de habitantes) apresenta níveis de remoção da 

carga orgânica inferiores a 60% da carga gerada.  

Há predominância de cidades com baixos níveis de 

remoção de carga orgânica em todas as regiões geográficas, 

em especial no Norte e no Nordeste. No outro extremo, apenas 

769 cidades (14% do total) apontam índices de remoção de 
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DBO superiores a 60%, sendo que a Região Sudeste concentra 

a grande maioria dessas cidades (ANA, 2017).  

A demanda de oxigênio de águas residuárias 

domésticas, efluentes de estações de tratamento ou águas 

residuárias industriais é exercida pelos seguintes materiais: 

matéria orgânica carbonácea utilizável como fonte de alimento 

por organismos aeróbios; nitrogênio oxidável nas formas de 

amônia e nitrito, que servem de substrato para bactérias 

específicas (Nitrosomonas e Nitrobacter), como também, certos 

compostos químicos redutores (ferro ferroso, sulfito e sulfeto) 

os quais reagem com o oxigênio molecular dissolvido (APHA, 

1998). 

Outro parâmetro microbiológico sanitário importante, 

trata-se da determinação de bactérias heterotróficas. Segundo 

o padrão de potabilidade da água para consumo humano, da 

Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Capítulo V), a 

determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada 

como um dos parâmetros para avaliar a integridade do sistema 

de distribuição (reservatório e rede), recomendando-se que não 

se ultrapasse o limite de 500 UFC/mL. 

Do ponto de vista de um ambiente ecológico, que têm 

como condicionantes a matéria orgânica, luz, oxigênio 

temperatura e pH. As populações microbianas de bactérias 

heterotróficas facilmente se desenvolvem e são consumidoras 

da matéria orgânica e por isso consideradas os agentes 

primários de purificação (SAAE, 2006). Logo, em águas 

residuais (com presença de esgoto) sua presença têm 

importância na degradação da matéria orgânica. 

A contagem de bactérias heterotróficas, genericamente 

definidas como microrganismos que requerem carbono 

orgânico como fonte de nutrientes, fornece informações sobre 
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a qualidade bacteriológica da água de uma forma ampla. O 

teste inclui a detecção, inespecífica, de bactérias ou esporos de 

bactérias, de origem fecal. Ou ainda, quando se tratando de 

água tratada, têm sua origem por componentes da flora natural 

da água, ou são resultantes da formação de biofilmes no 

sistema de distribuição. Servindo, portanto, de indicador auxiliar 

da qualidade da água, ao fornecer informações adicionais sobre 

eventuais falhas na desinfecção, colonização e formação de 

biofilmes no sistema de distribuição (DOMINGUES et al, 2007). 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar as condições microbiológicas da Lagoa da UFCG, 

analisando os parâmetros microbiológicos OD, DQO, DBO e 

Bactérias Heterotróficas, afim de verificar as atuais condições 

de descarte do esgoto no corpo hídrico, o estado de 

conservação da lagoa e para valorização da preservação do 

seu ecossistema que é atual nicho ecológico de aves, peixes, 

répteis e plantas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Coleta 

 

A coleta da amostra foi realizada na fonte de despejo do 

esgoto da UFCG no lago (Figura 1) em Julho (para aferição de 

OD, DQO, DBO e Heterotróficas) e Outubro (para aferição de 

OD e heterotróficas) de 2018, utilizando frasco estéril e luva e a 

amostra foi encaminhada ao laboratório de microbiologia 

sanitária do LABDES para realização do ensaio no período 

máximo de 6 horas. 
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Figura 1: (a) Lagoa da UFCG; (b) Coleta no ponto de despejo 
do esgoto da UFCG na Lagoa. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Contagem total de microrganismos heterótrofos aeróbios  

 

Primeiramente todo o material foi autoclavado a 121°C 

por 2 horas. Na sequência foram preparadas as diluições com 

os materiais estéreis e próximo a chama do bico de Bunsen. As 

diluições foram preparadas utilizando pipetador automático (0-

5 mL), 5 ponteiras e 5 tubos de ensaio estéreis, água deionizada 

estéril e estante para tubos de ensaio e foram obtidas as 

seguintes amostras para posterior semeadura: amostra sem 

diluição, diluição 10-1, diluição 10-2, diluição 10-3, diluição 10-4.  

Foram pipetadas assepticamente porções de 1mL das 

diluições selecionadas, transferindo-as para as placas de Petri 

estéreis, descartáveis e devidamente identificadas. Adicionou-

se a cada placa, não ultrapassando 20 minutos pós-semeadura, 

aproximadamente 15 mL do meio previamente fundido e 

também previamente autoclavado. Homogeneizou-se 

cuidadosamente, em movimentos circulares desenhando um 8, 

no sentido horário e anti-horário. Aguardou-se a solidificação do 

meio nas placas, em superfície plana.  

Todo o processo de semeadura em placas foi realizado 

próximo ao raio estéril formado pela chama do bico de Bunsen. 
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Depois que o meio solidificou-se, as placas foram incubadas 

invertidas em estufa a 35ºC por 48 horas. E, após o período de 

incubação foram selecionadas as placas que continham entre 

30 a 300 colônias, para cálculo da unidade formadora de 

colônia de bactérias, multiplicando a média dos resultados para 

uma mesma diluição pela diluição. 

 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

No laboratório foram pipetados 1,5 mL da solução 

digestora e transferidos para o tubo de digestão contido num 

suporte para tubos de ensaio. Em seguida, utilizando-se um 

pipetador automático foram transferidos 2,5 mL da amostra 

para o tubo e depois mais 3,5 mL da solução catalisadora, de 

modo que ela descesse pelo lado do tubo e formasse uma 

camada no fundo do mesmo. Na sequência o tubo foi tampado, 

o mais apertado possível, utilizando-se uma tampa roscada e o 

conteúdo do tubo de digestão foi misturado não por inversão do 

tubo, mas utilizando-se um misturador vibratório (vórtex).  

Este procedimento foi realizado em triplicata para a 

amostra e em tubo extra para o branco (o branco foi produzido 

trocando os 2,5 mL da amostra por 2,5 mL de H2O deionizada).  

Para total oxidação da matéria orgânica o dicromato de 

potássio deve estar presente em um meio de forte acidez e 

elevada temperatura, logo durante o ensaio de DQO o 

dicromato de potássio é dissolvido em H2SO4 P.A. e a etapa do 

ensaio de digestão da amostra (oxidação da matéria orgânica 

presente na amostra) ocorre sob aquecimento de 150ºC por 2h. 

Os tubos foram levados ao digestor a 150°C por 2 horas, 

depois foram retirados e deixados a temperatura ambiente de 

16°C até esfriar. Transferiu-se então o conteúdo de cada tubo 
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de digestão para um frasco erlenmeyer diferente de 100 mL, 

lavando cada tubo com água deionizada suficiente para 

produzir um volume final de 25 mL no erlenmeyer 

correspondente.  

Foi adicionada uma gota de solução indicadora de 

ferroína a cada erlenmeyer e misturou-se bem. Cada amostra 

foi encaminhada para uma titulação em duplicata. Titulou-se 

cada amostra com a solução de sulfato ferroso amoniacal até 

que a cor azul pálida mudasse para castanho e anotou-se o 

volume gasto (VPA). 

Titulou-se por fim a prova em branco com a solução de 

sulfato ferroso amoniacal até que a cor azul pálida mudasse 

para castanho e anotou-se o volume gasto (VPB). E titulou-se 

a amostra padrão (2,5 mL da sol. digestora + 15 mL de água 

deionizada + 3,5 mL de ácido sulfúrico P.A.) com a solução de 

sulfato ferroso amoniacal, também até que a cor azul pálida 

mudasse para castanho e anotou-se o volume gasto (VP). 

A DQO foi realizada em triplicata e calculada através da 

equação 1 para cada uma das amostras: 

DQO (mg O2/L) = 
(VPB−VPA)x 1000

VP
                            (1) 

A DQO total foi a média aritmética calculada com as 3 

demandas químicas de oxigênio determinadas na triplicata. 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

 A primeira etapa foi a aeração em incubadora a 20ºC por 

4h da água de diluição. Em seguida foram adicionados 1 mL 

para cada litro dos reagentes tampão de fosfato, sulfato de 

magnésio, solução de ácido sulfúrico 1N e solução de cloreto 

férrico). Foi realizado o preenchimento com está água de 10 
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frascos de Winkler e os 5 primeiros foram vedados e incubados 

novamente a 20ºC por 5 dias, e, os 5 últimos utilizados para as 

primeiras medidas de oxigênio dissolvido (OD). Com as 

seguinte diluições da amostra de água do lago para cada 

frasco: 0,5, 0,6, 0,7, 0,9.  

Na sequência foram adicionados a cada um dos 5 

frascos de Winkler: 1 mL de solução de sulfato manganoso, 1 

mL do reagente Alkali-iodeto-azida, 1 mL de H2SO4 P.A., agitou-

se e titulou-se 200 mL da amostra na presença da solução 

indicadora de amido, com solução padrão de tiossulfato de 

sódio. A DBO das diluições foi calculado através da equação 2: 

DBO5 (mg O2/L) = (ODb - ODi) x 
𝑉𝐹

𝑉𝐴
 𝑥 (𝑂𝐷𝑏 − 𝑂𝐷𝑎)        (2) 

 Onde ODb foi o oxigênio dissolvido da prova em branco 

após incubação durante 5 dias a 20 °C mg de O2/L, o ODi foi o 

oxigênio dissolvido da amostra diluída após incubação durante 

5 dias a 20°C mg de O2/L, ODa foi o oxigênio dissolvido da 

amostra bruta medido na ocasião da incubação, mg de O2/L, VF 

foi o volume do frasco de DBO em mL e VA o volume da diluição 

da amostra em mL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o Standard Métodos (1998), todas as diluições 

realizadas, apresentadas na Tabela 1, foram satisfatórias por 

apresentarem depleções >2,0 mg/L, logo todas forneceram 

resultados confiáveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO). O resultado de DBO referente a  diluição de 0,5% foi o 

escolhido por apresentar a maior depleção de oxigênio 

consumido e por enfatizar em 483,0 mg/L de OD a alta 

concentração encontrada de DBO no meio. 
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As diluições foram escolhidas seguindo recomendação 

da Standard Métodos para serem utilizadas faixas de diluições 

≤1,0% para despejar industriais fortemente poluidores, visto 

que a amostra foi obtida através de coleta no foco de descarte 

de esgoto do lago universitário. 

 

Tabela 1. Resultados de DBO de julho de 2018 e depleções de 
consumo de oxigênio para os testes de diluição. 

Diluições (%) DBO (mg/L) 
Depleções de oxigênio 

consumido (mg/L) 

0,5 
0,6 
0,7 
0,9 

483,0 
402,8 
431,37 
136,13 

3,8 
3,6 
3,8 
3,2 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Sobre a concentração de oxigênio dissolvido (OD), vale 

salientar que como 1 mL de Tiossulfato de sódio 0,025N é 

equivalente a 0,2 mg de OD, cada mL desta solução 

corresponderá a 1 mg de O2/L se for titulado um volume 

equivalente a 200 mL da amostra original. 

De acordo com a Tabela 2, ainda sobre a DBO 5 dias a 

20°C, foram encontrados 483 mg/L de DBO para Lagoa da 

UFCG,  resultado acima do permissível da Resolução CONAMA 

Nº 430/2011 de 120,0 mg/L, caracterizando um lançamento 

direto inadequado em corpo receptor de efluentes de sistemas 

de tratamento de esgotos sanitários . O esgoto lançado na 

Lagoa talvez se enquadre na exceção de sistema de tratamento 

com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou ainda a 

elevada DBO resulte da autodepuração da Lagoa.   

 

Tabela 2. Resultados de Julho de 2018, dos parâmetros 
analisados da Lagoa da UFCG (com presença de esgoto) e 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DA LAGOA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA 

217 
 

valor máximo permitido pela Resolução CONAMA Nº430/2011 
para lançamento direto em corpo receptor de Efluentes de 
Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários. 

Parâmetros Resultados 
Resolução CONAMA       

Nº 430/2011 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

330,0 mg/L Sem especificação. 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) 

483,0 mg/L 120,0 mg/L 

Contagem total de 
microrganismos heterótrofos 

aeróbios 
13.100 UFC/mL Sem especificação. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

A demanda química de oxigênio (DQO) e a quantidade 

de microrganismos heterótrofos aeróbios presentes saõ 

importantes por influenciarem na vida aquática. A DQO de 

330,0 mg/L foi determinada pois segundo a Norma técnica NTS 

004 (1997) da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo), a medida de DBO representa apenas a 

fração biodegradável e quanto mais esta se aproximar da DQO, 

mais facilmente biodegradável será o esgoto, entretanto, a 

lagoa não se enquadrou nesta condição.  

Em Queiróz 2016, a DQO do açude de bodocongó, outro 

corpo hídrico de Campina Grande que é receptor de esgoto e é 

classificado pelo autor como um açude em condições 

microbiológicas e físico-químicas precárias, foi encontrado o 

valor de 98,67 mg/L de DQO em outubro, valor muito menor que 

a concentração obtida para Lagoa da UFCG, ainda que no 

período de seca, onde os valores se concentram. Visto que a 

Lagoa da UFCG contaminada por esgoto deságua no Açude de 

Bodocongó, nota-se que apesar das condições precárias, fora 

dos padrões legais, há decomposição de matéria orgânica na 

Lagoa antes da chegada da água ao açude. 
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A concentração de bactérias heterotróficas de 13.100 

UFC/mL em Julho de 2018, excede o limite para consumo 

humano de 500 UFC/mL segundo Portaria de Consolidação  nº 

05/2017 (Capítulo V). Entretanto, o resultado para concentração 

de bactérias heterotróficas, foi satisfatório confirmando a 

presença destes agentes primários de purificação de matéria 

orgânica na Lagoa contaminada por esgoto e com alta 

demanda de oxigênio.  

A purificação ocorre por meio da decomposição da 

matéria orgânica, que é meio nutritivo para estas bactérias 

(oriunda da decomposição de animais e plantas, como também 

do esgoto disposto na lagoa). Em Outubro de 2018, foi realizado 

novamento o ensaio de determinação de heterotróficas para 

avaliar seu crescimento no período da seca, onde a matéria 

orgânica se concentra pela evaporação natural da água da 

lagoa, logo espera-se um aumento das unidades formadoras de 

colônia destas bactérias.  

Os resultado obtido em Outubro de 2018 para 

heterotróficas foi de 2.570 UFC/mL, ou seja, confirmando-se o 

crescimento destas bactérias pela concentração de matéria 

orgânica na lagoa, ou seja, de meio nutritivo para as bactérias 

e consequentemente se as bactérias se multiplicaram também 

houve um aumento do descarte de esgotos, e 

consequentemente a presença de esgoto influência na 

autodeporação do lago com a decomposição por poluiçao de 

plantas e animais. 
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Tabela 3. Resultados de OD de julho e outubro de 2018. 
Diluições (%) OD Julho (mg/L) OD Outubro (mg/L) 

0,5 
0,6 
0,7 
0,9 

8,2 
8,0 
8,0 
8,0 

8,2 
8,3 
8,2 
8,3 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Visto que as bactérias heterotróficas aeróbias cresceram 

ao longo dos meses, especificando um aumento de 

concentração de esgoto na lagoa, foram realizadas 

determinações de OD também em ambos os meses, Julho e 

Outubro para avaliar se a concentração de oxigênio disponível 

também aumento (OD), não prejudicando assim a vida aquática 

da lagoa.  

 Entretanto, os resultados para oxigênio dissolvido ao 

longo dos meses foi muito próximo, ou seja, ao haver o aumento 

da concentração de matéria orgânica desta lagoa, seja por 

despejo de esgoto ou autepuração dos componentes bióticos, 

os animais e plantas vivos e que dependem da lagoa para 

sobrevivência são afetados, assim como condições sensoriais 

de grande concentração de esgoto podem ser notadas 

próximas as margens da lagoa, pela cor esverdeada escura e 

odor desagradável. 

 A Resolução nº357 da CONAMA estabelece que para 

água doce de classe 3 (com 3 das destinações à pesca 

amadora, à recreação de contato secundário e à 

dessedentação de animais) deve ser não inferior a 4 mg.L-1 O2. 

Dessa maneira, observa-se que ao longo dos meses somente 

o valor estava adequado, porém com os altos valores para DBO 

e DQO a água é imprópria para consumo direto ou indireto 

humano.  
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CONCLUSÕES  

 

A água residual (com presença de esgoto) na Lagoa da 

UFCG, apresentou não-conformidade para DBO segundo a 

CONAMA Nº430/2011, sugerindo a interferência na 

concentração de oxigênio pelo ecossistema da lagoa, mediante 

a possível autodepuração do próprio corpo hídrico ou descarte 

inadequado de esgoto na mesma. É importante a realização de 

um acompanhamento mensal para avaliar o crescimento das 

bactérias heterotróficas na água, que dependem da presença 

de matéria orgânica como seu meio nutricional, assim como 

realizar o controle da demanda de oxigênio na lagoa afetado 

pela presença de esgoto, para reavaliação da condição de 

descarte.  

Apesar da Lagoa não ser utilizada para fins de 

balneabilidade (recreação e lazer) ou consumo humano 

(ingestão, pesca, entre outros), vêm sendo um nicho ecológico 

de animais e plantas que são diretamente afetados pelas 

condições da qualidade da água. Assim como a Lagoa é 

circundada por lanchonetes e estudantes que são diretamente 

afetados pelas qualidades sensoriais da Lagoa. 
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RESUMO: Alpinia zerumbet (Zingiberaceae), conhecida como 
colônia, possui propriedades medicinais possivelmente 
relacionadas aos metabólitos predominantes em sua 
composição, como o cimeno, terpinen-4-ol, cineol e sabineno. 
Tais substâncias podem estar envolvidas em fenômenos 
naturais, como a Alelopatia. Nela, compostos liberados podem 
inibir ou favorecer a germinação. Avaliou-se o potencial 
alelopático e sua toxicidade a partir dos extratos aquosos de 
folhas de Alpinia zerumbet na germinação de Lactuca sativa 
(Asteraceae) e na mortalidade de Artemia salina. Na obtenção 
dos extratos à fresco e à seco, coletou-se folhas de indivíduos 
do JBR. Elas foram limpas, misturadas e trituradas com água 
destilada. No extrato à seco, houve desidratação em estufa. 
Logo após, realizou-se filtração, agitação e centrifugação. A 
alelopatia in vitro ocorreu em triplicata aplicando-se 3 mL de 
soluções-teste (0, 1, 2 e 3% v/v). Após 48 horas, o extrato 
acelerou o processo germinativo de L. sativa a partir de 2% 
(taxa superior à 50%), enquanto no controle, a taxa foi abaixo 
de 5%. Na toxicidade (em triplicata), cada tubo continha 5 mL 
de água do mar mais as diferentes concentrações (0, 0.5, 2 e 
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3%). A concentração a partir de 0.5% foi letal para os náuplios. 
Tais resultados sugerem novos estudos que busquem 
catalisadores germinativos naturais capazes de aumentar a 
produção agrícola sem trazer danos à saúde e ao meio 
ambiente. 
Palavras-chave: Alelopatia. Alpinia zerumbet. Toxicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o uso a longo prazo e exagerado de 

substâncias químicas em produtos agrícolas tem 

desencadeado problemas de saúde, tais como patologias 

respiratórias, neurológicas, imunossupressoras, alterações 

endócrinas e reprodutoras, neoplasias, entre outros (RIBAS & 

MATSUMURA, 2009; CARNEIRO, et al., 2015).    Infelizmente 

os serviços de saúde não são qualificados para estabelecer 

diagnósticos que relacionem tais malefícios aos produtos 

sintéticos agrícolas, gerando assim, uma ocultação da 

problemática (CARNEIRO et al., 2015).  

Ao longo de muitos anos, pessoas que trabalham 

diretamente na agricultura vêm sendo expostos à agrotóxicos, 

pesticidas, defensivos químicos e praguicidas (RIBAS & 

MATSUMURA, 2009). Estes produtos, além de afetarem a 

saúde humana, impactam o meio ambiente contaminando o 

solo e as águas; promovem o aparecimento de populações 

resistentes e eliminam organismos não-alvos benéficos. 

Dependendo das condições climáticas no momento da 

aplicação de defensivos agrícolas nas culturas, apenas uma 

pequena percentagem dos produtos utilizados atingem de 

forma efetiva o alvo, o resto passa a se tornar um xenobiótico 

com alto potencial de se mover para outros locais, depositando- 

se sobre plantas, solo e ambientes aquáticos, acumulando-se 
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nos ecossistemas citados (PUSEDDU, 2016).  Como o solo 

reage lentamente às ações destes agentes externos, muitas 

vezes acaba escondendo ou retardando o descobrimento do 

iminente perigo de substâncias e elementos nocivos que 

podem, regularmente, atingir os seres vivos e provocar a 

poluição das águas de maneira geral (CAMARGO, 2008).  

Alguns estudos demonstram que a presença de 

agrotóxicos utilizados na agricultura apresentam porcentagem 

consideravelmente baixa nas águas subterrâneas, e são 

produtos com alta mobilidade no solo que estão sendo 

detectados nestes lençóis freáticos, principalmente nas zonas 

rurais (MINGOTI, et al., 2016), sendo responsáveis por 

contaminações tanto em animais como em seres humanos que 

utilizam esta água posteriormente (STEFFEN, et al., 2011). O 

aparecimento de populações resistentes de pragas agrícolas 

(bactérias, fungos, insetos) e ervas daninhas também merece 

destaque nesta problemática, haja vista que o demasiado uso 

destes praguicidas desencadeia uma maior quantidade de 

pesticidas aplicados à cultura, exigindo também o uso 

associado de vários tipos de agrotóxicos. (CARNEIRO, et al., 

2015). 

Pesquisas envolvendo aplicações biológicas com 

preparações de origem vegetal, vêm sendo amplamente 

realizadas com intuito de se encontrar produtos que 

apresentem propriedades que afetem negativamente a 

sobrevivência e/ou desenvolvimento de diferente agentes 

etiológicos e/ou vetores de doenças no meio urbano e/ou rural. 

Em tais estudos, consideram-se viáveis as amostras que, além 

de apresentarem efeitos supracitados, não acarretem danos à 

saúde humana e ao meio ambiente.  
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 A bioprospecção de produtos vegetais para fins 

científicos, requer conhecimento prévio da espécie 

selecionada, para que se possa identificar vantagens e/ou 

possíveis dificuldades, no sentido de se definir a sua viabilidade 

operacional. Neste contexto, a espécie Alpinia zerumbet, 

pertencente à família Zingiberaceae, apresenta características 

adequadas para o desenvolvimento de pesquisas desta 

natureza, pois, é uma planta herbácea facilmente encontrada 

em regiões tropicais e subtropicais,  pode atingir 3 metros de 

altura, possui folhas lisas e verdes e suas flores são agrupadas 

em cachos (KRIECK, et al., 2008). 

Alpinia zerumbet é utilizada tradicionalmente na 

medicina popular (CORREA, et al., 2010), pois apresenta 

reconhecidamente propriedades anti-inflamatória (SANTANA, 

et al., 1966), antifúngica, bacteriostática (LIMA, et al., 1993), 

larvicida (CAVALCANTI, et al., 2004), entre outras. Tais 

propriedades podem estar relacionadas aos seus compostos 

majoritários como Terpinen-4-ol, 1,8-cineol, α-terpineol e outros 

mais (CASTRO et al., 2016). 

 São poucas as pesquisas que investigam o potencial 

herbicida ou indutor germinativo de A. zerumbet. Uma das 

formas de se avaliar tais potencialidades, é o desenvolvimento 

de testes de alelopatia associados à avaliação de toxicidade 

aguda, utilizando, respectivamente, sementes e 

microcrustáceos de espécies padrão.  

 O teste alelopático baseia-se no fenômeno da alelopatia, 

no qual a planta tem capacidade de produzir substâncias 

químicas que ao serem liberadas no ambiente podem 

influenciar de forma favorável ou desfavorável o 

desenvolvimento de outras espécies (SANTOS, 2012). In vitro, 

os resultados destes testes podem indicar possível potencial 
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herbicida quando amostra aplicada inibe ou retarda o padrão 

germinativo e/ou desenvolvimento das plântulas expostas. Já 

se houver indução ou aceleração de germinação e 

desenvolvimento, sugere-se o uso do produto testado como 

acelerador químico germinativo (SILVEIRA, et al., 2010).  

Os efeitos alelopáticos são produzidos por diferentes 

metabólitos secundários. Com os recentes avanços na química 

de produtos naturais e por meio de métodos modernos de 

extração, isolamento, purificação e identificação, estes 

compostos têm sido identificados molecularmente, podendo 

assim ser fontes potenciais de herbicidas, sendo utilizados no 

controle de plantas daninhas (SILVEIRA, et al., 2010). Um dos 

testes in vitro utilizados envolve ensaios com sementes de 

Lactuca sativa, conhecida como alface, são de fácil manejo e 

facilmente encontradas em vários estabelecimentos, tanto 

agropecuários, como grandes mercados (CUNHA, 2011).  

O teste de toxicidade aguda avalia o nível de toxicidade 

da amostra testada frente à organismos padrão, como por 

exemplo, o microcrustáceo Artemia salina. As taxas de 

mortalidade, indicam, de forma preliminar, se o produto natural 

é ou não prejudicial à saúde da população e ao meio ambiente. 

Nestes ensaios, os organismos-testes são expostos à 

diferentes concentrações de amostra e os efeitos tóxicos 

produzidos sobre eles são observados e quantificados (COSTA, 

et al., 2018; DIAS, et al., 2017). 

As substâncias presentes nas plantas que podem 

apresentar toxicidade variam amplamente em estrutura e 

propriedades químicas (SIMÕES et al., 2004), podendo causar 

diferentes tipos de contraindicações ou efeitos, e graças a 

essas diferentes substâncias, hoje temos uma vasta quantidade 
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de drogas para diferentes infecções, dores e outras 

enfermidades. 

Dentro deste contexto, o presente estudo teve como 

objetivo investigar o potencial alelopático de extratos aquosos 

de folhas de Alpinia zerumbet em sementes de Lactuca sativa, 

bem como, avaliar de forma preliminar sua toxicidade aguda 

contra o microcrustáceo Artemia salina, buscando-se assim, um 

possível catalisador germinativo ou herbicida natural. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no laboratório do Jardim Botânico 

do Recife (JBR), localizado na BR 232, km 7,5 – Curado – 

Recife PE. O Jardim é um espaço público municipal vinculado 

a Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, 

estando inserido em um fragmento remanescente de Mata 

Atlântica de 10,7 hectares na zona oeste da cidade. 

Para a obtenção do extrato aquoso, as folhas de A. 

zerumbet foram coletadas nos jardins internos do JBR, e, logo 

após, realizou-se no laboratório uma limpeza mecânica do 

material, para retirar quaisquer impurezas. Subsequentemente, 

as folhas foram pesadas e colocadas no liquidificador, onde 

passaram pelo processo de trituração. De acordo com o peso 

das folhas foi adicionada água destilada considerando-se a 

proporção 10% (peso/volume). Após a adição da água 

destilada, o extrato passou por agitação no agitador mecânico 

por um período de 12 horas (overnight). Em seguida, houve 

uma filtração, utilizando-se pano de fralda, e uma centrifugação 

à 4000rpm, por 15 min na velocidade máxima, sendo utilizada 

apenas a parte sobrenadante, o sedimento foi desprezado. 
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Para obtenção do extrato desidratado, o processo foi 

praticamente o mesmo, diferenciando-se no fato de se ter 

utilizado folhas desidratadas. Antes de serem trituradas, foram 

desidratadas em estufa com temperatura entre 40°C e 50ºC por 

48h. 

O bioensaio de alelopatia foi realizado com 4 

concentrações diferentes, o controle (0%) e tratamentos com 

concentrações-teste de 1, 2 e 3%. O experimento foi realizado 

em triplicata. Em cada tratamento, sementes de L. sativa foram 

dispostas em três placas de Petri forradas com dois papéis filtro 

cada uma, para garantir a umidade em todo o experimento. Em 

cada placa, foram distribuídas 20 sementes e aplicou-se 3ml do 

extrato nas respectivas concentrações-testes a partir da 

solução-mãe. Após a aplicação, o experimento foi colocado na 

bancada do laboratório, constatando-se uma temperatura 

variando de 16 à 20ºC. Posteriormente, a avaliação do 

percentual germinativo das sementes foi averiguada em 24 e 48 

horas.  

O bioensaio de toxicidade aguda com Artemia salina 

baseou-se na metodologia de Meyer et al 1982, reconhecida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Durante o 

bioensaio, cistos de A. salina foram colocados em um tubo 

Falcon modificado, com recortes para facilitar a saída apenas 

dos náuplios, caracterizando assim, a câmara de eclosão. Em 

seguida, esta câmara foi inserida no Becker com água do mar 

sob controle de temperatura (20-30°C), com luz direta e após 

48 h de incubação, os náuplios foram retirados para o ensaio. 

O experimento ocorreu em triplicata, contendo três 

concentrações distintas 0.5, 2 e 3% além do controle (0%). 

Em cada tubo adicionou-se água do mar e o extrato, 

obtendo-se a concentração desejada. No caso da amostra 
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controle, foi adicionado apenas água do mar. Neste mesmo 

procedimento, foram colocados simultaneamente, em cada 

tubo, 10 náuplios com boa motilidade alcançando-se 5ml como 

volume total. Após em 24 horas em contato com a suspensão 

dos extratos, realizou-se a contagem do número de náuplios 

sobreviventes. Foram considerados mortos aqueles náuplios 

que permaneceram imóveis por mais de 30 segundos após 

agitação suave dos tubos. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

Programa estatístico R Core Team (2018) e o Programa Past 

Versão 3.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os experimentos mostraram resultados similares quanto 

à sua alelopatia. Em 48 horas, foi possível observar efeitos 

alelopáticos positivos em sementes de L. sativa, como mostra 

a figura 1, a partir de extratos aquosos (à fresco e à seco, após 

centrifugado), como mostra na imagem 2, de folhas A. 

zerumbet, figuras 3. Tal constatação implica dizer que a taxa 

germinativa de L. sativa elevou-se quando suas sementes 

foram expostas às diferentes concentrações dos referidos 

extratos.  
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Figura 1: Sementes germinadas de Lactuca sativa dispostas 
em placa de Petri contendo extrato aquoso de Alpinia zerumbet. 

 

 
Fonte: Arruda (2017). 

 

Figura 2: Extratos aquosos, centrifugado e pré-centrifugado. 
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Fonte: Arruda (2017) 

Figura 3: Alpinia zerumbet localizada no Jardim de plantas 
medicinais do Jardim Botânico do Recife. 

 

 
Fonte: Arruda (2017). 

 

No bioensaio de alelopatia, representação do 

experimento na figura 4, a partir do extrato de folhas 

desidratadas (extrato à seco), as sementes do tratamento 

controle não germinaram, enquanto que nos tratamentos à 1 e 

2% a taxa germinativa ficou em torno de 35 à 40%, sendo a 

concentração mais alta (3%) a que promoveu índice 

germinativo superior à 40%, como consta na figura 5. No 

bioensaio a partir do extrato de folhas frescas (extrato à fresco), 

constatou-se aceleração germinativa ligeiramente maior em 

relação aos testes com extrato à seco. O controle obteve 5% de 

geminação e as demais concentrações obtiveram valores 

superiores a 45%, sendo a concentração à 2% similar a 

concentração 3% como demonstra no gráfico abaixo na figura 

6. Uma das possíveis explicações seria a redução da 

quantidade de metabólitos secundários que pode ocorre a partir 
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da perda de compostos voláteis liberados do material durante a 

desidratação realizada na extração à seco (DE OLIVEIRA, et al; 

2014; DE SOUZA-SARTORI, et al; 2013). 

 

Figura 4: Bioensaio de alelopatia com placas dispostas de 
forma aleatória na bancada de experimentos.  
 

 
Fonte: Arruda (2017) 

 

Figura 5: Percentual germinativo de Lactuca sativa em função 
de diferentes concentrações-teste a partir de extrato à seco de 
Alpinia zerumbet. 
 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2017. 
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Figura 6: Percentual germinativo de Lactuca sativa em função 
de diferentes concentrações-teste a partir de extrato à fresco de 
Alpinia zerumbet. 
 

 
Fonte: Pesquisa Direta, 2017. 

 

Os resultados alelopáticos demonstraram que o extrato 

aquoso foliar de A. zerumbet apresentou-se como um potencial 

catalisador germinativo. Ressalta-se que, na literatura encontra-

se trabalhos apontando resultados bem distintos envolvendo 

espécies pertencentes ao gênero Alpinia. Isto ocorre, 

possivelmente, porque as espécies-alvo em cada estudo são 

diferentes, levando a uma heterogeneidade de respostas 

germinativas. 

 Shinwari et al (2017) analisaram a capacidade 

alelopática a partir de extratos de 156 espécies de plantas 

medicinais japonesas sendo 06 pertencentes a este gênero. O 

estudo verificou que na concentração utilizada houve inibição 

e/ou aceleração insignificante na germinação de L. sativa. 

 Recentemente, Aiash et al (2018) ao avaliarem os efeitos 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ALELOPÁTICO E TOXICIDADE AGUDA DE 
EXTRATOS AQUOSOS DE ALPINIA ZERUMBET 

234 
 

de Alpinia malaccencis sobre Merremia peltata, constataram 

taxa de germinação em torno de 27% a partir de 150g/L de 

extrato foliar. 

Nos bioensaios com A. salina, figura 7, ao se avaliar a 

toxicidade aguda de amostras dos extratos, constatou-se 

ausência de mortalidade de náuplios no tratamento controle, 

enquanto que nas concentrações mais altas (2 e 3%) houve 

taxa de mortalidade significativa (Tabela 1). 

 

Figura 7:  Fêmea de Artemia salina contendo ovos. 
 

 
Fonte:  http://biologiaacontecendo.blogspot.com/2012/04/artemia-salina.html 

A apuração dos resultados do bioensaio de toxicidade 

comprovou que A. zerumbet em concentrações acima de 2% 

pode promover uma toxicidade que deve ser levada em 

consideração, haja vista que os valores percentuais de 

mortalidade foram bem superiores à 50%. A literatura apresenta 

espécies do gênero Alpinia como sendo plantas potencialmente 

tóxicas. Ahmed et al (2015) verificaram alto grau de toxicidade 

aguda de extrato metanólico de Alpinia nigra ao obter CL50 em 
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torno de 57µg/mL  (concentração letal média da amostra capaz 

de promover mortalidade em 50% dos indivíduos). 

 
Tabela 1: Toxicidade aguda de diferentes concentrações-teste 
de Alpinia zerumbet frente à Artemia salina. 

Concentração (%) Percentual de 

letalidade(%) 

0 0 ± 0 ab 

0,5 20 ± 17,0 ab 

2  70 ± 26,0 abc 

3 83 ± 15,0 bc 

C.V (%) 28,06 

Médias seguidas de letras iguais, nas linhas, não diferem pelo teste de 

Tukey, à 5 % de probabilidade. 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017. 

 

Para Krishnaraju et al (2006) o resultado foi semelhante 

ao presente estudo. Foi utilizado folhas desidratadas para o 

extrato etanólico da espécie Alpinia officinarum do qual 

obtiveram CL50 próximo a 60 µg/ml, sendo letal aos náuplios. o 

bioensaio foi avaliado em 24h. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, o extrato aquoso foliar da A. zerumbet 

apresentou efeitos alelopáticos positivos em concentrações 

acima de 3%, mostrando-se um potencial catalisador 

germinativo. Em contraponto, os resultados do bioensaio de 

toxicidade aguda demonstraram letalidade em naúplios de A. 

salina, sugerindo cautela em possíveis situações de uso e 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ALELOPÁTICO E TOXICIDADE AGUDA DE 
EXTRATOS AQUOSOS DE ALPINIA ZERUMBET 

236 
 

aplicação no campo. Diante disto, faz-se necessário novas 

investigações que possam validar este potencial a partir do 

isolamento e caracterização de metabólitos isolados da espécie 

estudada. 
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RESUMO: Com a constante resistência de bactérias aos 
antibióticos, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2017 
uma lista contendo os agentes patogênicos prioritários contedo 
12 famílias de bactérias divididas em três grupos: prioridades 
crítica, alta e média. Nessa lista estão as bactérias que 
representam a maior ameaça para a saúde humana. A 
finalidade é de promover a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
de novos antibióticos para enfrentar a crescente resistência 
global aos antimicrobianos. Aqui neste capítulo abordaremos as 
bactérias do grupo de prioridade 1: Acinetobacter baumannii, 
resistente a carbapenema, Pseudomonas aeruginosa, 
resistente a carbapenema e  família das Enterobacteriaceae, 
resistente a carbapenema, produtoras de ESBL (beta-
lactamase de espectro estendido). Nesse sentido a presente 
revisão levantou os mais recentes dados de estudos dos 
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últimos 5 anos acerca do entendimento morfofisiológico 
compreendendo os mecanismos que levam a resistência 
dessas bactérias aos antibióticos mais potentes. Assim, foi 
possível inferir que haja um incentivo aos governos para 
implementação de políticas de estímulo à ciência básica e a 
pesquisa e desenvolvimento avançada, que invistam no 
descobrimento de novos antibióticos. Apesar de aumentar a 
P&D ser essencial, essa ação isolada não basta para resolver 
o problema. Também deve haver melhor prevenção de 
infecções e uso adequado de antibióticos existentes em seres 
humanos e animais, bem como uso racional de quaisquer novos 
antibióticos que sejam desenvolvidos no futuro. 
Palavras-chave: Resistência bacteriana. Antibióticos. 
Microrganismos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A classe dos fármacos ditos antibióticos surgiu na área 

médica como uma inovação transformadora a respeito do 

tratamento de infecções que tinham as bactérias como causa. 

Como consequência, houve a diminuição das taxas de 

morbimortalidade mundial relacionadas a infecções bacterianas 

(DA COSTA; SILVA JUNIOR, 2017). 

No entanto, o uso indiscriminado e de forma incorreta 

desses agentes antimicrobianos agiliza o desenvolvimento 

natural de resistência das bactérias contra os antibióticos. Isto 

porque, no habitat em que os microrganismos produtores dos 

antibióticos vivem,  estes princípios ativos são produzidos por 

populações de micróbios e funcionam como mecanismo de 

competição por espaço e nutrição dentro desse microambiente, 

com isso, diversas são as conquências deste fato como o 

aumento do número de surtos e do índice de mortalidade que 
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estão associados a estas infecções FRACAROLLI; MARZIALE, 

2017). 

 Desta forma, é bastante séria a maneira de utilização, 

aplicação e administração dessa classe de medicamentos em 

ambientes de saúde como hospitais, ambulatórios, clínicas, 

laboratórios, bem como o uso doméstico sem uma orientação 

adequada (PAIM; LORENZINI, 2014). Além desses casos, é 

importante salientar a  utilização de produtos de uso comum, 

sem fins de tratamento  que tem em suas composições 

antibióticos que possibilitam a seleção de microrganismos com 

resistência no meio ambiente e que podem ser agentes 

etiológicos de doenças de dificil tratamento ou até mesmo 

tratamento não existente na população (ORÚS et al., 2015). 

Diante da problemática que envolve o uso indiscriminado 

de antibióticos mundo afora e o surgimento de microrganismos 

cada vez mais resistentes aos antibióticos, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) publicou em fevereiro de 2017, uma 

lista de "patógenos prioritários" resistentes a antibióticos. Trata-

se de um catálogo de doze famílias bacterianas que 

representam a mais alta ameaça à saúde mundial. 

Segundo a Revista Microbiologia in foco, 2017, da 

Sociedade Brasileira de Microbiologia é estimado em 700.000 

o número de mortes ocasionadas devido à resistência 

bacteriana. No mundo inteiro, cerca de 480.000 pessoas 

desenvolvem tuberculose multirresistente e este o problema 

começa a dificultar, da mesma forma, o combate a outras 

doenças como a infecção por HIV e a malária. Com a evolução 

desse quadro, a resistência aos antimicrobianos poderá 

provocar a morte 10 milhões de pessoas anualmente, por volta 

da década de 2050.  
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De acordo com a lista elaborada pelas a OMS, os 

microrganismos são divididos em em três categorias de acordo 

com a urgência em que se necessitam novos antibióticos: 

prioridade 1 (ou crítica); prioridade 2 (ou alta) e prioridade 3 (ou 

média). 

 

Categoria 1: 

 Representa o grupo mais crítico da lista inclui bactérias 

multirresistentes, que são especialmente perigosa em 

ambientes hospitalares, casas de internamento e repouso e 

entre os pacientes cujos cuidados exigem dispositivos como 

ventiladores e cateteres intravenosos. Entre elas, estão 

Acinetobacter, Pseudomonas e várias Enterobacteriaceae 

(incluindo Proteus, Klebsiella, Serratia, Escherichia coli). As 

infecções causadas por esse grupo de bactérias podem ser 

graves e fatais como a sepsemia e as do Trato Respiratório. 

Apesar das carbapenemas e cefalosporinas de terceira 

geração serem as melhores classes de antibióticos acessíveis 

no tratamento de bactérias multirresistentes, essas bactérias 

tornaram-se resistentes a essese outros antibióticos, o que tem 

tornando cada vez mais difícil o combate as esses procariotos.  

 

Categoria 2: 

Nesse segundo grupo de prioridade ou alta prioridade se 

encontram bactérias como Enterococcus faecium, Salmonellae, 

Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter 

pylori e Campylobacter spp. São bactérias que são cada vez 

mais resistentes a fármacos como a vamcomicina e as 

fluoroquinonas e provocam doenças comuns, como gonorréia 

ou intoxicação alimentar causada por salmonela. 
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Categoria 3: 

Nesse terceiro grupo ou também chamado de média 

prioridade encontramos bactérias como Streptococcus 

pneumoniae (sem sensibilidade à penicilina), Haemophilus 

influenzae (resistente à ampicilina) e Shigella spp. (resistente 

às fluoroquinolonas). 

Além dessas bactérias do grupo de prioridade 1 ou 

prioridade crítica, fazem parte da lista da OMS, as bactérias de 

prioridade 2 ou alta prioridade que compreendem: o 

Enterococcus faecium, resistente à vancomicina; o 

Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, com 

sensibilidade intermediária e resistência à vancomicina; o 

Helicobacter pylori, resistente à claritromicina; Campylobacter 

spp., resistente às fluoroquinolonas; Salmonellae, resistentes 

às fluoroquinolonas; Neisseria gonorrhoeae, resistente a 

cefalosporina, resistente às fluoroquinolonas. 

Encerram a supracitada lista as bactérias que compõem 

o grupo de prioridade 3 ou prioridade média. São os 

microrganismos: Streptococcus pneumoniae, sem sensibilidade 

à penicilina;Haemophilus influenzae, resistente à ampicilina; 

Shigella spp., resistente às fluoroquinolonas. 

Diante da grande prevalênca da resistência  microbiana 

e o aumento nos indices de mortes decorrentes dessa 

resistência, o objetivo desse trabalho foi realizar um 

levantamento na literatura atual acerca dos mecanismos de 

resistência das bactérias do grupo 1 de prioridade crítica 

listadas pela OMS, bem como investigar os o desenvolvimento 

de novos antibióticos que sejam eficazes no tratamento de 

infecções causadas por esses microrganismos resistentes.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa 

da literatura do tipo narrativa. Essa metodologia baseia-se na 

síntese de resultados variados de diversas pesquisas do 

mesmo tema, trazendo à tona as evidências científicas 

disponíveis sobre determinado assunto.  

Para sistematizar a construção da revisão, algumas 

etapas foram realizadas, sendo elas: elaboração de uma 

pergunta de pesquisa, busca nas bases de dados, 

categorização dos estudos, avaliação, interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento. O questionamento que 

serviu como norte dessa pesquisa foi elaborada inserindo a 

identificação de palavras essenciais com a finalidade de 

possibilitar a localização dos estudos primários disponíveis nas 

bases de dados, sendo ela: “Quais a importância de entender 

os mecanismos de resistência das bactérias do Grupo de 

prioridade 1 (crítica) para o desenvolvimento de novos 

antibióticos no combate à resistência bacteriana. 

 A busca dos estudos primários foi realizada em diversas 

bases de dados. Não houve aplicação dos critérios para 

eleboração de uma revisão sistemática na para a busca e 

análise crítica de literatura.  

Os descritores e palavras-chave utilizados na busca 

foram aplicados de acordo com particularidades de cada base 

de dados e obtidos por consulta nos Descritores de Ciências em 

Saúde (DECS). Durante a busca os descritores foram cruzados 

entre si com o uso dos booleanos “or” e “and”. Utilizou-se o filtro 

e datas (dos últimos cinco anos - de 2014 a 2018. 
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Na sequência foi feita a análise, organização e seleção 

de material cientifico literário eobras, que incluíram artigos, 

resumos, livros, teses e dissertações, disponíveis na rede 

mundial de computadores e em bases de dados, cujos temas 

abordassem a resistência bacteriana relacinada ao uso 

indiscriminado de antibióticos e, utilizados para a construção de 

uma contextualização da problemática levantada pela OMS em 

2017 quando elaborou a lista de "patógenos prioritários" 

resistentes a antibióticos. Passada a primeira etapa da 

pesquisa, onde tinham sido reunidos 22 trabalhos, foram 

selecionados 06 que serviram como base para o corpo dessa 

revisão. É importante ressaltar que a exposição dos dados e 

interpretação das informações contidas nos trabalhos 

analisados para elaboração desta revisão, estão sujeitas à 

subjetividade dos seu autores. 

A coleta foi realizada em novembro de 2018 e a análise 

dos artigos selecionados foi realizada de forma independente 

por dupla leitura. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como um dos problemas de saúde mundial, a resistência 

bacteriana tem comprometido a efetividade dos antibióticos 

atualmente disponíveis, o que tem tornado inviável o tratamento 

de infecções até então consideradas comuns.  A emergência 

mundial de cepas de microrganismos multirresistentes 

produtoras de carbapenemases tem resultado numa redução 

da disponibilidade de antimicrobianos com atividade contra 

estes tipos de patógenos, elevando o número de mortes a cada 
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ano. As alternativas terapêuticas que até então tinham eficácia, 

cada dia mais apresentam um limitação crescente no combate 

à infecções por esses microrganismos. Isso, chama atenção 

para a importância de se esclarecerem os mecanismos 

celulares, moleculares e genéticos que fundamentam a 

resistência.  (RIGO et al., 2018).  

As alternativas terapêuticas que até então tinham 

eficácia, cada dia mais apresentam um limitação crescente no 

combate à infecções por esses microrganismos. Isso, chama 

atenção para a importância de se esclarecerem os mecanismos 

celulares, moleculares e genéticos que fundamentam a 

resistência. Ainda mais, além campo teórico/experimental, são 

cada vez mais urgentes medidas de controle de infecções 

hospitalares, capazes de prevenir a transmissão de cepas 

resistentes, bem como o uso criterioso dos antimicrobianos 

(SILVA et al., 2017). 

Ao sofrerem exposição aos agentes antimicrobianos, os 

microrganismos que sofreram mutação genética conseguem 

resistir (Figura 1) e se multiplicar não sofrendo mais a ação 

daquele antibiótico que outrora o destruía, por isso muitas 

vezes, esses microrganismos são chamados de 

“superbactérias”. Com a mutação, as bactérias adquirem genes 

de resistência que proporcionará sua multiplicação, mesmo na 

presença de antibióticos cuja consequência será o não 

tratamento de infecções (FRACAROLLI, OLIVEIRA, 

MARZIALE, 2017). 

Segundo Vieira e Picoli (2015), entre as bactérias que 

compõem o grupo de prioridade 1 (ou crítico) está a 

Acinetobacter baumannii. As bactérias pertencentes ao  gênero 

Acinetobacter sp., tem por característica serem gram-negativas, 
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formato de cocobacilos não móveis, catalase (+), oxidase (-) e 

não fermentadores, e fazem parte da família Moraxellaceae e 

da ordem Gammaproteobacteria. 26 espécies nomeadas estão 

compreendidas nesse gênero bacteriano e nove espécies 

genômicas.  

Por possuirem  fenótipos análogos, as espécies 

Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, 

Acinetobacter nosocomialis e Acinetobacter pitti são 

pertecentes complexo A. baumannii-calcoaceticus. Entre estas 

espécies mencionadas, a que apresenta maior prevalência 

clínica é a Acinetobacter baumannii.  

Isso se deve ao fato deste procarioto ser um 

microrganismo oportunista costumeiramente associado a 

surtos de infecções nosocomiais, com incidência maior em 

unidades de terapia intensiva (UTIs). 

 

 

 

Figura 1. Mecanismos de resistência bacteriana 
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Fonte: https://ebmacademy.wordpress.com/2017/03/29/terapia-antimicrobiana-e-resistencia-

bacteriana-estamos-preparados/ Acesso em 03/11/2018. 

 

Acinetobacter baumannii desenvolve resistência por 

meio de mecanismos de origem intrínseca ou adquirida e que 

envolvem vários fatorescomo perda da permeabilidade da 

membrana e, mais expressivamente, produção de enzimas 

betalactamases que metabolizam antibióticos da classe dos 

betalactâmicos, configurando como o principal motivo de 

resistência bacteriana . As carbapenemases representam o 

grupo mais versátil de beta-lactamases, pelo fato de seu largo 

espectro de ação. Inicialmente, foram descritas como 

cromossomicamente codificadas e, por isso, específicas a uma 

determinada espécie, no entanto, a identificação de 

carbapenemases codificadas por plasmídeos chamou atenção 

para um problema global de disseminação entre espécies 

diferentes. 

A multirresistência emergente de Acinetobacter 

baumannii ocasionou a redução da quantidade de antibióticos 

disponíveis que retenham atividade contra esta bactéria, 

apresentando resistência inclusive a classe dos 

aminoglicosídeos, betalactâmicos, tetraciclinas e 

fluoroquinolonas. Assim, o desenvolvimento de novas formas 

de combate a esses microrganismos tem se tornado 

necessária. Diante dessa circunstância clínica, o antibiótico de 

escolha para o tratamento destas infecções por bactérias 

resistentes a carbapenens se restringe ao uso de polimixina B 

e, principalmente, polimixina E (colistina). Todavia, testes com 

isolados com resistência a colistina já foram reportados, 

demonstrando a capacidade de A. baumannii em adquirir 

resistência de forma batante rápida, sendo que cepas 
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panresistentes causam bastante preocupação, pois 

demonstram resistência a todos os antibióticos disponíveis 

(VIEIRA; PICOLI, 2015). 

Outra bactéria inclusa no grupo de prioridade 1 são as 

Pseudomonas aeruginosa, de acordo com VIEIRA e PICOLI, 

2015, as bactérias relativas ao gênero Pseudomas sp., tem por 

características serem gram-negativas, formatos  bacilares, não 

fermentadoras de glicose, é da família Pseudomonadaceae da 

ordem Pseudomonadales. O que confere tal patogenicidade a 

Pseudomonas aeruginosa é o fato dessa bactéria facilmente 

desenvolver mecanismos de resistência adicionais, através de 

mutações e da aquisição de elementos genéticos móveis, por 

exemplo (figura 2). Isso faz desse procarioto um organismo 

resistente a vários métodos terapêuticos, sendo umas das 

bactérias de maior relevância clínica e uma das principais 

causadoras infecções hospitalares.  

 
Figura 2. Principais fatores de virulência de P. aeruginosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.ebah.com.br/content/ABAAAA0_gAB/pseudomonas. Acesso em 

07/11/2018. 
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Atualmente, a P. aerugionosa é causadora 

aproximadamente de quinze por centos dos casos (15%) de 

bacteremia (condição onde as bactérias estão presentes na 

corrente sanguínea), a mortalidade nestes casos chega a cerca 

de cinquenta por cento (50%). Sendo essas infeções 

comumente associadas ao uso de cateteres e sondas, em 

casos de infecção urinário, e infecção do trato respiratório nos 

paciente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) provocadas 

com aspirações associadas à ventilação  mecânica (RIGO et 

al., 2018) 

Pseudomonas aeruginosa possuem mecanismos de 

resistências de origem intrínseca ou adquirida. São esses por 

meio de enzimas beta-lactamases (uma das formas mais 

notadamente) presentes no espaço peri plasmático quebram o 

anel lactâmico. Seja também por mudanças na membrana, 

como a hiperexpressão do sistema de efluxo alterando a 

permeabilidade da membrana, bombeando antibióticos para 

fora das células. Outro fator de resistência é a perda de porinas, 

que são canais proteicos inespecíficos de difusão, esses canais 

conferem uma resistência intrínseca para as Pseudomonas 

aeruginosa a um grande número de antibióticos.  

Esses fatores que conferem tais resistências a 

Pseudomonas aeruginosa provocou um decréscimo no número 

de antibióticos das classes dos beta-lactâmicos, 

aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, polimixinas. Sendo assim, 

o tratamento da P. aerugionosa é de extremo alerta para as 

políticas de combate e monitoramento dessas bactérias 

multirresistentes. 

Para Vieira e Picoli, 2015, a família das 

Enterobacteriaceae que compõe a terceira integrante do grupo 
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de prioridade 1 (crítico). Essa família têm como características 

serem gram-negativas, e compõem um grande grupo de 

bactérias, onde algumas poucas espécies são patogênicas 

(incluindo Proteus, Klebsiella, Serratia, Escherichia coli). 

Infecções por Enterobacteriaceae causadas no homem são 

ditas como oportunistas, que podem estar associadas a outras 

infecções. Com isso, pelo fato de ser o oportunista ela tem 

grande repercussão em UTIs, sendo presente na maioria das 

infecções de trato respiratório e trato urinário.  

  As Enterobacteriaceae tem meios pela qual ela configura 

resistência a antibióticos. Por exemplo as beta-lactamases, que 

são enzimas ativas que configuram resistência de antibióticos 

beta-lactamicos. Com isso, por meio dessas resistências 

observou-se que as Enterobacteriaceae não respondiam os 

tratamentos com de fármacos como a cefalosporina (antibiótico 

de amplo espectro e usado profilaticamente).  

Dentro da família da Enterobacteriaceae encontra-se a 

Klebsiela pneumoniae, que pode ser encontrado em locais 

como solo, água, plantas esgoto. A maioria dos casos dessa 

bactéria é encontrada em pacientes imunodeprimidos, 

hospitalizados ou com instrumentos perfurantes como o cateter 

ou em outros modos que favoreçam a infecção. Com isso, 

Klebsiela pneumoniae tem grande relevância clínica devido aos 

seus fatores de resistência, o que tornou a um problema de 

saúde pública.  

Dentre das Enterobacteriaceae causadores de infecções 

em humanos, se tem a Escherichia coli, que é a bactérias mais 

comum nas infecções do trato urinário. São de formas bacilares, 

gram-negativas e são da microbiota intestinal, estima-se que a 

E. coli na sua forma extra intestinal é causadora de 85% a 90% 
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das infecções do trato urinário. Além de fatores de resistência 

já citados, essa bactéria possui fator de virulência como 

capacidades de aderir a células uretrais podendo acarretar em 

infecções renais.  

O Proteus mirabilis, também é responsável por infecções 

do trato urinário, sendo o terceiro micro-organismo mais comum 

causador dessa complicação clínica. Cita-se que o P.mirabilis 

pode infeccionar a região do cateter e formar biofilme. A 

manifestação do biofilme é um dos fatores que aumentam a 

resistência do microrganismo diante de tratamentos com 

antibióticos.  

Em vista disso, a resistência aos antibióticos é levada em 

conta nas discursões sobre saúde pública dentro dos hospitais. 

Pois, isso traz  preocupações como o aumento do número de 

infecções que está diretamente relacionado a resistência aos 

antimicrobianos, acarretamos no aumento da morbidade e 

mortalidade de milhares de pacientes ano ano nos diversos 

países de diferentes continentes (PAULA et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Apartir dos dados obtidos na literatura, foi possível 

concluir que:   

A emergência mundial de cepas de microrganismos 

multirresistentes produtoras de carbapenemases tem 

evidenciado um grave problema de saúde pública mundial;  

As bactérias do grupo crítico listadas pela OMS e aqui 

discutidas apresentam diversos mecanismos de resistência 

intrínseca e adquirida, resultando em uma multirresistência, 
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favorecida pelo intenso uso de antibióticos nos ambientes 

hospitalares;  

Diente disso, é necessário que sejam tomadas medidas 

de controle de infecções hospitalares, capazes de prevenir a 

transmissão de cepas resistentes, bem como o uso criterioso 

dos antimicrobianos, e a implementação e manutenção de um 

programa de monitoramento que permita a vigilância destas 

cepas multirresistentes, possibilitando detectar, avaliar e 

minimizar a sua circulação em ambientes hospitalares e cujos 

dados permitam integrar e fortalecer os serviços de saúde. 
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RESUMO: Florações de cianobactérias são uma das principais 
consequências do processo de enriquecimento dos corpos 
hídricos por nutrientes, a eutrofização. Elas podem provocar 
problemas de ordem ecológica, econômica e até de saúde 
pública, devido ao potencial de produção de toxinas. Portanto, 
para assegurar usos múltiplos de reservatórios superficiais, é 
de extrema importância a adoção de medidas para recuperar a 
qualidade do ambiente e remover as florações. Esse trabalho 
objetiva comparar as eficiências de dois coagulantes, um 
orgânico à base de tanino e outro inorgânico metálico, na 
eficiência de remoção de cianobactérias, através da 
coagulação/floculação e posterior sedimentação de suas 
células. Para tanto, foram realizados ensaios de coagulação 
com policloreto de alumínio e tanfloc em várias dosagens com 
água do reservatório Acauã, na Paraíba, que apresentava 
floração da cianobactéria Dolichospermum Circinalis. Os 
ensaios foram realizados em tubos de vidro de 110 ml e a 
eficiência foi avaliada através da medição de clorofila, turbidez 
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e pH no topo dos tubos após 1 hora de sedimentação. A melhor 
dose será a que melhor coagulasse e sedimentasse com a 
menor interferência no pH. O policloreto de alumínio (PAC) 
apresentou boa eficiência na diminuição de clorofila e turbidez, 
para uma dose de 2 mg.L-1, com uma pequena alteração no pH. 
Já o tanfloc não apresentou uma eficiência, já que os 
tratamentos não foram diferentes significativamente do 
controle.  
Palavras-chave: Sedimentação, Restauração, Eutrofização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A eutrofização é um problema global que provoca graves 

danos aos ecossistemas aquáticos. Esse processo pode ser 

definido como o enriquecimento das águas por nutrientes, 

tipicamente fósforo e nitrogênio, resultando no aumento da 

produtividade primária e biomassa algal, com consequente 

alteração da estrutura e função desses ecossistemas (DODDS 

et al., 2009). Esse enriquecimento pode ser de ordem natural, 

quando depende somente da geologia local e das 

características naturais da bacia hidrográfica (SMITH; 

SCHINDLER, 2009). Porém, também pode ter origem artificial, 

quando deve-se à atividades antrópicas, essas por sua vez 

podem ser fontes externas, pontuais e difusas, ou ainda 

internas ao próprio ecossistema, a qual tem como fonte os 

sedimentos limínicos (SCHINDLER, 2006). 

O aumento da disponibilidade de nutrientes acarreta 

crescimento da comunidade fitoplanctônica, causando 

processos de decomposição da matéria orgânica e depleção 

significativa do oxigênio dissolvido, podendo ocasionar a morte 

das comunidades aquáticas aeróbias e gerar a perda da 

qualidade cênica do ambiente (PAERL; OTTEN, 2013). Em 
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casos mais avançados de eutrofização há possibilidade de 

ocorrência de florações de cianobactérias. A preocupação com 

essas florações é ainda maior quando o corpo hídrico 

eutrofizado é utilizado para abastecimento público, pois muitos 

gêneros desses microorganismos podem produzir toxinas que 

têm efeitos diretos sobre a saúde humana, provocando danos 

ao fígado, lesões na pele, diarreias, tontura, náuseas, 

taquicardia e, em casos crônicos, podem levar a morte 

(HUSZAR et al., 2000; DITTMANN; WIEGAND, 2006).  

O controle da eutrofização e a mitigação das florações 

de cianobactérias são essenciais para a garantia da qualidade 

da água de um manancial (LÜRLING et al, 2016). Para tanto, a 

redução da carga externa é o primeiro passo no controle da 

proliferação de cianobactérias (LÜRLING et al., 2016; 

ANDERSON, 2009), porém nem sempre é possível ou viável 

economicamente; e ainda a recuperação do manancial poderá 

ser atrasada devido ao fluxo de fósforo do sedimento 

(JEPPESEN et al, 2005). Por isso, a aplicação de técnicas de 

restauração no manancial in natura é essencial para que haja 

recuperação. 

Diversas técnicas podem ser empregadas para que haja 

melhoria da qualidade do ambiente. As técnicas empregadas 

dividem-se em biológicas, através da biomanipulação; físicas; e 

químicas, como a aplicação de compostos que objetive agregar 

partículas e proporcionar sedimentação, diminuindo assim o 

fósforo da coluna d’água, presente em sua maioria na forma 

particulada quando há presença de florações (JIANG; 

GRAHAM, 1998). Para isso, podem ser aplicados coagulantes, 

tanto de origem inorgânica, quanto de origem orgânica. Os 

coagulantes inorgânicos mais utilizados para aplicação em 

corpo hídricos in natura são sais metálicos como sulfato de 
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alumínio, cloreto férrico policloreto de alumínio, dentre outros. 

Já os orgânicos mais conhecidos são polieletrólitos como a 

quitosana (extraída da carapaça de moluscos) ou extraído de 

vegetais como taninos e moringa. 

Pensando em um aplicação diretamente no ambiente 

natural (reservatório, açude), com a utilização de coagulantes 

naturais ou orgânicos é possível reduzir a utilização de produtos 

químicos que possam vir a comprometer a saúde humana ou 

até mesmo da biota. É importante assegurar não apenas água 

para uso no abastecimento, apesar de ser o uso prioritário. A 

maioria dos reservatórios de abastecimento brasileiros 

possuem usos múltiplos, por isso é preciso assegurar todos. 

Há muitos trabalhos com a utilização de compostos 

inorgânicos, principalmente à base de alumínio. Dentre eles, o 

policloreto de alumínio (PAC) se destaca. Primeiramente 

porque, geralmente os coagulantes possuem uma faixa de pH 

ótimo para uma atuação boa, por isso algumas vezes é 

necessário aplicar um composto pré-coagulação para deixar o 

pH nessa faixa ótima. O PAC possui uma faixa ampla de pH 

para boa atuação, dessa forma, não necessita de correção por 

adição um outro produto químico. Além disso, é um composto 

pré-hidrolisado, o que significa que, ao ocorrer da coagulação, 

libera menos íon H+ em comparação com outros coagulantes, 

acidificando menos o meio. Por fim, todo coagulante, sendo íon 

metálico, deixa algum residual desse metal no meio, o que é 

indesejável para a biota. O PAC, por ser pré-hidrolisado, deixa 

um residual menor, provocando uma alteração menor no 

ambiente (ARAÚJO et al., 2016; OLIVEIRA, 2017). Assim, a 

eficiência desses compostos já são comprovadas. Entretanto, 

não há tantos trabalhos sobre coagulantes orgânicos, para que 
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haja comprovação de sua eficiência e o não comprometimento 

de variáveis ambientais.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é comparar as 

eficiências entre um coagulante inorgânico, o policloreto de 

alumínio (PAC), e um orgânico, o Tanfloc® (tanino 

comercializado pela TANAC), na coagulação/floculação e 

posterior sedimentação de células de cianobactérias de um 

reservatório tropical semiárido com floração de 

Dolichospermum circinalis. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Área de Estudo  

 

O estudo foi realizado com água do reservatório Epitácio 

Pessoa, também conhecido como Boqueirão, localizado no 

município de Boqueirão, estado da Paraíba (Figura 1).  

A região onde se insere o reservatório Boqueirão possui 

Clima semiárido, muito quente, descrito pela classificação de 

Köppen (ALVARES et al., 2014) como clima do tipo BSw’h’. 

Pertence à bacia do rio Paraíba, tem uma capacidade 

máxima de 436 milhões de metros cúbicos, e é um dos maiores 

reservatórios da região, utilizado para diversos fins, tendo como 

prioridade o abastecimento humano, abastecendo cidades 

paraibanas como: Campina Grande, 

Boqueirão, Queimadas, Pocinhos, Caturité, Riacho de Santo 

Antônio e Barra de São Miguel. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pocinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caturit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_de_Santo_Ant%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_de_Santo_Ant%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_S%C3%A3o_Miguel
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Figura 1. Mapa de Localização do reservatório estudado. 

 
 

Coleta 

 

A coleta foi realizada em 20 de setembro de 2018, em um 

ponto próximo à captação da água (Figura 1). No dia de coleta, 

o reservatório estava com 31% do volume máximo e 

apresentava floração da cianobactéria Dolichospermum 

Circinalis, potencial produtora de toxina (Figura 2). 

 

Ensaios de Coagulação 

 

Os ensaios foram realizados em tubos de vidro com 100 

ml de capacidade. Os coagulantes utilizados foram o policloreto 

de alumínio (PAC), um coagulante inorgâico e o Tanfloc®, um 

coagulante orgânico à base de tanino.  
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Figura 2. Amostra coletada ao chegar ao laboratório, com zoo 
para imagem de microscópio com aumento de 1000 vezes, 
evidenciado grande densidade de cianobactérias. 

 
 

O policloreto de alumínio tem recebido atenção especial 

por possuir um desempenho de coagulação superior devido a 

sua atuação em um amplo espectro de pH, menor  sensitividade  

a baixas temperaturas, necessidade de menor dose e menores 

concentrações de alumínio residual (JIANG; GRAHAM, 1998).  

O tanfloc é um polímero orgânico-catiônico de baixo peso 

molecular, à base de tanino, extraído da casca da árvore acácia 

negra, produzido e fornecido para a realização do trabalho pela 

empresa TANAC.  

Foram inseridas as alíquotas (100 ml) de água do 

ambiente nos tubos de vidro de 110 ml, e em seguida 

adicionadas as dosagens dos coagulantes (Tabela 1).  

Logo após inserção do coagulante, a amostra foi agitada, 

por alguns segundos, com um bastão de vidro, e depois deixada 

em repouso por 1 hora para ocorrer a sedimentação.  
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Tabela 1. Dosagens dos Coagulantes 

Tratamento Dose (mg.L-1) 

Controle 0 

PAC 1 2 

PAC 2 4 

PAC 3 6 

PAC 4 8 

TAN 1 50 

TAN 2 100 

TAN 3 150 

TAN 4 200 

 

 

Por fim, alíquotas do topo foram retiradas para análise de 

clorofila, turbidez e pH (Figura 3). 

A melhor dose a ser escolhida será a mais baixa que 

apresente a maior eficiência em relação à diminuição de 

clorofila e turbidez no topo dos tubos, com o mínimo de 

interferência no pH da amostra.  

Para verificar diferença significativa dos tratamentos em 

relação ao controle foi realizada uma ANOVA um fator, seguida 

de teste de Tuckey.  
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Figura 3. Representação esquemática da metodologia utilizada 
nos ensaios de coagulação. 

 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A concentração de clorofila no topo dos tubos do controle 

apresentou uma média de 508 µg.L-1, reduzindo para 151 µg.L-

1 com a aplicação de 2 mg.L-1 de PAC, sendo assim a dose que 

apresentou melhor eficiência na diminuição significativa de 

clorofila (Figura 4a) no topo dos tubos em relação ao controle.  

O mesmo comportamento foi detectado nos dados de 

turbidez, que reduziu de 140 NTU para 40 NTU nos tubos com 

a primeira dosagem (Figura 5a). 

A segunda dose, de 4 mg.L-1, apresentou diferença 

significativa, porém menor redução, enquanto as demais não 

apresentaram diferença significativa em relação ao controle, 

tanto para as concentrações de clorofila (Figura 4a) quanto para 

as de turbidez (Figura 5a). 

 
Figura 4. Concentração de clorofila no topo dos tubos com 
aplicação de (a) policloreto de alumínio (PAC) e (b) Tanfloc, 
após1hora de sedimentação. As letras representam o resultado 
da ANOVA realizada (com p<0,005). 
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Sendo assim, a melhor dose de PAC aplicada foi a de 2 

mg.L-1 se mostrando com boa capacidade de coagulação de 

células de cianobactérias e boa sedimentação do floco formado. 
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Figura 5. Turbidez no topo dos tubos com aplicação de (a) 
policloreto de alumínio (PAC) e (b) Tanfloc, após1 hora de 
sedimentação. As letras representam o resultado da ANOVA 
realizada (com p<0,005). 

 
Trabalhos recentes com a aplicação de coagulantes com 

objetivo de sedimentação de cianobactérias corroboram com os 

resultados obtidos, mostrando boa eficiência na coagulação 

com baixas dosagens de PAC (ARAÚJO et al., 2016; NOYMA 

et al., 2017).  
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A diminuição da eficiência com o aumento da dose pode 

demonstrar dano nas células, com possível rompimento, 

também constatado em outros estudos (MIRANDA et al., 2017).  

Uma outra possível explicação para a diminuição da 

eficiência com o aumento da dose é a de que, para as 

características da água estudada, a coagulação ocorre da 

melhor maneira através do mecanismo de adsorção ou 

neutralização de cargas, que consiste na aplicação de baixas 

doses de coagulantes fazendo com que ocorram interações 

entre o coagulante-colóide, coagulante-solvente e colóide-

solvente que desestabilizam uma dispersão colonial (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2005). 

A coagulação com compostos naturais ocorre de maneira 

diferente, que seria por adsorção e formação de pontes, em que 

a coagulação ocorre por intermédio da formação de pontes 

químicas quando as partículas coloidais são absorvidas na 

superfície de diversas cadeias de polímeros (LIBÂNIO, 2010). 

Com a aplicação do Tanfloc não houve redução 

significativa de clorofila (Figura 4b) ou de turbidez (Figura 5b) 

em todas as dosagens aplicadas, com exceção da turbidez da 

dosagem de 150 mg.L-1 que apresentou diferença significativa 

do controle, porém, ao invés de redução houve aumento. Isso 

demonstra que, apesar de coagulado, não houve 

sedimentação.  

O Tanfloc é um polímero orgânico catiônico, de baixo 

peso molecular e que pode atuar como coagulante ou auxiliar 

de coagulação. A coagulação com íons metálicos, como o caso 

do PAC é diferente da coagulação realizada com polímeros 

catiônicos, isso porque com íons metálicos há ocorrência de 

hidrólise (JIANG; GRAHAM, 1998).  



COMPARAÇÃO ENTRE EFICIÊNCIAS DE COAGULANTES À BASE DE 
ALUMÍNIO E TANINO NA REMOÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS 

267 
 

A diferença das propriedades químicas, e por isso do 

processo de coagulação, tem influência no floco formado. O 

floco dos coagulantes inorgânicos são mais organizados, 

menos espalhados e mais pesados (TREVISAN, 2014).  

Já com os coagulantes orgânicos, como o tanino, o floco 

tem uma forma mais irregular, com uma área de contato maior 

e também mais leve (TREVISAN, 2014). Para uma amostra rica 

em cianobactérias, que podem possuir estratégias de 

flutuabilidade, o Tanfloc pode não ter tanta efetividade na 

sedimentação, como ocorreu nesse estudo. 

Além disso, os recipientes utilizados nesse procedimento 

possuíam uma área superficial muito pequena, dificultando 

ainda mais o processo de floculação, pois o floco não conseguiu 

concentrar-se superficialmente, mas sim ao longo do tudo, e 

ainda não teve peso suficiente para sedimentar. 

Houve ainda outro agravante que explica a baixa 

eficiência do Tanfloc: a aplicação de doses muito altas. Isso 

provocou não só alta turbidez, como também uma elevada cor 

nas amostras. Além disso, experiências demostraram que o 

produto quanto mais diluído é mais eficiente (TREVISAN, 2014; 

HOU et al., 2018). A solução utilizada estava a 32%, sendo 

considerada ainda uma baixa diluição.  

O PAC apresentou uma redução significativa no pH com 

o aumento da dosagem (Figura 6a).  

 

Figura 6. Valores de pH no topo dos tubos com aplicação de 

(a) policloreto de alumínio (PAC) e (b) Tanfloc, após1hora de 

sedimentação. 
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Mesmo na primeira dosagem, o pH já reduziu de 8,4 para 

7. Aumentando ainda mais a dose de PAC, caiu para menos de 

6, que já é considerado um valor de risco, pois é tóxico para a 

biota (WEBER; BROWN, 2009). Esse comportamento não 

corrobora com alguns estudos, já que 8 mg.L-1 ainda não é 

considerado um valor alto de coagulante, além disso PAC é um 

composto pré-hidrolisado, e por isso, geralmente, diminui 

menos o pH do ambiente após aplicação (ARAÚJO et al., 2016; 

OLIVEIRA, 2017). 
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Já o Tanfloc, apesar de ter reduzido o pH com o aumento 

da dosagem, teve um impacto mínimo, pois saiu de 8,4 para 7,2 

mesmo na maior dose aplicada. Isso porque, quando a 

coagulação/floculação é realizada por polieletrólitos, acredita-

se que o processo pode acontecer sem a ocorrência do 

fenômeno químico, não havendo reações de neutralização 

entre o coagulante e a água, para formar complexos 

gelatinosos, como ocorre com os coagulantes derivados de sais 

de alumínio e ferro (SIQUEIRA et al., 2015). 

 
CONCLUSÕES  

 

O policloreto de alumínio apresentou boa eficiência na 

coagulação e sedimentação de cianobactérias na dosagem de 

2 mg.L-1, a menor aplicada, com uma baixa diminuição do pH, 

que reduziu de 8,4 para 7, sendo ainda um valor seguro para 

aplicação em ambientes naturais.  

Doses acima de 4 mg.L-1 não apresentaram boa 

sedimentação, provavelmente porque a dose já é alta o 

suficiente para provocar danos nas células de cianobactérias. 

Além disso, o pH teve uma redução que é extremamente 

indesejada. 

O Tanfloc não apresentou boa eficiência na 

sedimentação das cianobactérias, provavelmente porque o 

floco formado possui uma forma muito irregular e menos 

pesada que o floco formado pelo PAC. 

O Tanfloc não apresentou-se como uma alternativa boa 

para a restauração de ambientes eutrofizados, com presença 

de florações de cianobactérias, mesmo apresentando boa 

coagulação e baixa redução do pH.  



COMPARAÇÃO ENTRE EFICIÊNCIAS DE COAGULANTES À BASE DE 
ALUMÍNIO E TANINO NA REMOÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS 

270 
 

Por isso, dentre os coagulantes estudados, o PAC, numa 

dose de 2 mg.L-1, apresentou-se como a melhor estratégia de 

sedimentação de células de cianobactérias, apresentando uma 

redução do pH porém dentro de uma faixa segura. 
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RESUMO: Hoje, os medicamentos representam esperança de 

vida para milhares de pessoas, como também colaboram com 

uma série de distúrbios para a saúde e meio ambiente. Este 

trabalho teve como objetivo evidenciar as classes terapêuticas 

de medicamentos que tem um maior índice de descarte junto à 

população de Campina Grande-PB que faz uso do sistema de 

descarte consciente da UNIFACISA. Para o estudo foram 

realizadas ações de conscientização que apresentavam as 

consequências do descarte inadequado de medicamentos, 

além de expor ideias de responsabilidade coletiva e a forma 

adequada de descarte, em seguida era disponibilizada uma 

caixa coletora para arrecadação dos medicamentos vencidos 
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ou em desuso. Após a coleta os medicamentos foram 

catalogados e distribuídos em planilhas do Excel e subdivididos 

em tabelas para melhor análise. Foram identificadas 40 classes 

terapêuticas diferentes, com uma representação significativa 

dos Anti-inflamatórios (22%) e Anti-hipertensivo (21,4%). Diante 

dos dados é possível concluir que a falta de informação é um 

dos maiores problemas associados ao descarte incorreto e para 

uma possível reversão do caso é importante uma educação 

ambiental, esclarecer os riscos tóxicos e ambientais, além de 

uma legislação clara com relação ao destino dos medicamentos 

vencidos ou em desuso.  

Palavras-chave: Descarte de medicamentos. Uso Racional de 
medicamentos. Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

descreve medicamento como sendo todo produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico (BRASIL, 2018).  

Os medicamentos representam, na atualidade, a 

esperança de vida para milhares de pessoas, ao passo que 

trazem também uma série de distúrbios para saúde e para o 

meio ambiente. O uso correto dos fármacos é o fator 

responsável pelos benefícios destes em detrimento aos danos 

causados à saúde. A racionalidade de seu uso está centrada na 

dose adequada, indicada por profissionais clínicos capacitados 

e com qualidade de medicamento assegurada (OMS, 2012). 
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Muitas pessoas têm a cultura da necessidade de ter 

alguns medicamentos em casa, principalmente medicamentos 

para dor, febre, diarreia, vômitos, antialérgicos tópicos, 

antissépticos e até mesmo medicamentos de altas 

complexidade, como é o caso dos antibióticos. A manutenção 

de estoque de medicamentos não consumidos nas residências 

é um fator de risco à saúde, além de ocasionar crescente 

contaminação ambiental, motivo de grande discussão e 

preocupação atualmente. E por outro lado, o hábito de se 

guardar medicamentos no domicílio também pode estimular a 

automedicação, sendo comprovado que cerca de 40% dos 

acidentes de intoxicação doméstica são causados pelo 

consumo indiscriminado de medicamentos (SILVA et.al., 2018). 

O Brasil é um dos países que mais consome 

medicamentos atualmente, é o sétimo país do mundo nesse 

ranking, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia. 

Este uso, na maioria das vezes, é feito de forma indiscriminada 

e sem prescrição médica (PAIVA, 2017). 

 A automedicação é uma prática de autocuidado a saúde, 

onde a escolha do medicamento é feita pelo indivíduo com base 

na sintomatologia apresentada, sem orientação de um 

profissional habilitado (SANTANA et al., 2018).  

Conforme dados obtidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a automedicação é uma prática comum, cerca 

de 50% dos usuários fazem uso de medicamentos de forma 

incorreta, isso porque se tem a cultura que medicamento é uma 

mercadoria qualquer, fato este que faz com que a população 

tenha um fácil acesso aos medicamentos colocando em risco a 

saúde. Para evitar a automedicação é necessária a 

conscientização da população para buscar as devidas 
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informações de prescrição e posologia, a fim de fazer o uso de 

medicamentos de forma racional (FERNANDES, 2015). 

Para garantir o uso racional de medicamentos é 

essencial que o paciente tenha um diagnóstico correto, uma 

prescrição correta com as quantidades necessárias para o 

tratamento e um acompanhamento farmacoterapêutico através 

dos farmacêuticos (SANTANA et al., 2018). 

Uma das consequências da prática da automedicação e 

o alto consumo de medicamentos, é que cerca de 20% dos 

medicamentos utilizados pela população brasileira não chegam 

a ser consumidos e acabam por ficar em desuso. Diante disso, 

um fato que preocupa é a forma como esses medicamentos que 

não são utilizados serão descartados, uma vez que, o descarte 

de forma inadequada pode causar grandes riscos à saúde 

humana e principalmente ao meio ambiente (CRUZ et al., 

2016).  

A grande maioria das pessoas desconhecem a maneira 

apropriada de eliminação dos medicamentos e os possíveis 

locais finais de sua destinação correta, gerando dessa forma 

agravos à saúde ambiental. Os resíduos de medicamentos 

podem contaminar o solo e a água quando descartados no lixo 

ou na rede de esgoto comum (SOUZA, 2015). A utilização 

indevida de medicamentos descartados de maneira 

inadequada pode levar ao aparecimento de reações adversas, 

intoxicações, dentre outros problemas, afetando a qualidade de 

vida e saúde dos usuários (ALBANAZ et.al., 2017; BRASIL, 

2015). 

Atualmente os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

estão sob a normatização das Resoluções RDC n.º 306/2004 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
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Resolução n.º 358/2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que abordam sobre as orientações 

técnicas e legais para o manejo, tratamento e disposição final 

dos RSS no Brasil. De acordo com essas resoluções, os RSS 

são classificados em cinco grupos: A (biológico), B (químico), C 

(rejeitos radioativos), D (comum) e E (perfurocortantes). O 

gerenciamento dos RSS do Grupo B deve observar a 

periculosidade das substâncias presentes, decorrentes das 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade (BRASIL, 2018). 

A logística reversa (LR) é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação (VELOSO, 2014).  

A Lei 12.305/2010 estabelece que a Logística Reversa 

seja implantada através de acordo setorial, termo de 

compromisso ou Decreto governamental, o que obrigará as 

drogarias a receberem os medicamentos vencidos e/ou não 

utilizados, para devolução às distribuidoras, e destas para a 

indústria farmacêutica, que seria a responsável pelas 

disposições finais desses medicamentos. Dentro da LR de 

medicamentos, pode-se confirmar o papel fundamental das 

drogarias, atuando como pontos de recebimento de 

medicamentos vencidos e/ou não utilizados (CAMPANHER, 

2016).  

O descarte inadequado se dá pela falta de informação e 

divulgação sobre os danos e por carência de postos de coleta, 

ficando a população sem conhecimento de como proceder de 
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forma correta e sem alternativa para fazê-la adequadamente 

(PINTO, LUSTOSA; FERNANDES, 2017). Sabe-se também 

que é difícil manter um controle efetivo sobre o descarte 

incorreto, porém se houver sensibilização quanto a esses riscos 

pelos profissionais farmacêuticos, um grande avanço será 

considerado para que ocorra a disseminação do conhecimento 

nas demais áreas da saúde (CAVALCANTI et. al., 2015). 

De acordo com Romano (2018) as pesquisas sobre 

contaminantes emergentes ganharam um destaque, tendo em 

vista a importância de alertar a população sobre os impactos 

causados ao meio ambiente e a saúde. 

Nessa perspectiva, o Projeto Descarte Consciente de 

Medicamentos desenvolvido por docentes e discentes de uma 

faculdade particular de Campina Grande se propôs a fomentar 

e instigar a discussão sobre os riscos do descarte de 

medicamentos sem uso ou vencidos nas esferas ambientais, de 

saúde e sociais, a fim de propagar a importância do descarte 

consciente de medicamentos, visando agregar medidas 

resolutivas para essa problemática. Dentro das ações 

propostas foi utilizada como estratégia de sensibilização e 

conscientização a realização de palestras junto à comunidade 

estudantil da cidade e também foi oferecida uma forma de 

descarte correto dos medicamentos para que a população 

tenha alternativa apropriada para o descarte. 

Com o desenvolver do projeto surgiu outro 

inquietamento, conhecer quais os hábitos e perfis 

farmacoterapêuticos desses usuários a partir dos 

medicamentos descartados nas unidades de coleta do projeto. 

Nessa perspectiva, esse trabalho teve como objetivo evidenciar 

as classes terapêuticas dos medicamentos que tem maior 
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índice de descarte junto à população de Campina Grande que 

faz uso do sistema de descarte consciente da UNIFACISA, 

tendo em vista que se pode inferir quais as medicamentos mais 

utilizados por automedicação ou que não tiveram uma boa 

adesão terapêutica, ocasionando as sobras das mesmas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

 Para este estudo foram realizadas 15 ações sobre o 

descarte correto de medicamentos em escolas públicas e 

particulares na cidade de Campina Grande-PB, para alunos do 

7º ao 9º ano do ensino fundamental, após a palestra era 

concedida uma caixa coletora que permanecia na instituição por 

sete dias para a arrecadação dos medicamentos vencidos ou 

em desuso.  

  As palestras eram realizadas por acadêmicos do Centro 

Universitário UNIFACISA integrantes do projeto “Descarte 

Consciente de Medicamentos”, o qual tem o intuito de levar 

conhecimento à população sobre a forma correta de descarte e 

destacar as consequências ocasionadas ao meio ambiente e ao 

ser humano. 

 A amostra foi produzida por medicamentos descartados 

pelos alunos das escolas, no período de março a setembro de 

2018, foram excluídas as embalagens secundárias e bulas. 

Após a coleta, os medicamentos foram catalogados, pesados e 

encaminhados para o descarte correto pelo Centro universitário 

UNIFACISA. 

Os dados coletados foram distribuídos em planilhas do 

Excel, em seguida subdivididos em tabelas, permitindo a 

análise de quais medicamentos foram mais descartados e quais 
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as classes terapêuticas mais prevalentes. A análise dos dados 

foi debatida e referenciada com base em trabalhos científicos 

com a mesma linha de estudos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Como saldo das 15 ações realizadas foi arrecadado um 

total de 5.493 unidades de medicamentos. Quanto às formas 

farmacêuticas foram identificados 8 sub-tipos, sendo o 

comprimido a forma sólida mais prevalente (95%), conforme 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição dos medicamentos descartados de acordo 

com a forma farmacêutica. 
 

Formas farmacêuticas  Nº (%) 

Comprimidos 5272 96 

Cápsulas  137 2,5 

Líquido  38 0,7 

Xarope 20 0,4 

Pomadas  12 0,2 

Creme  7 0,1 

Spray 4 0,06 

Gel  3 0,04 

Total  5493 100% 

 

Diante desse dado é importante refletir que formas 

sólidas são utilizadas com mais frequência. Esse resultado 

corrobora o resultado de Baldoni e colaboradores (2015), que 

encontraram 95,2% da forma farmacêutica comprimido em seu 

estudo no município de Divinópolis. Ainda sobre o uso dessas 
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formas pode-se ressaltar que a administração por via oral é 

caracterizada por ser a mais aceitável por grande parte da 

população, além da sua facilidade de utilização e por ser 

economicamente mais barata.  

Essa similaridade também foi evidenciada por Soares 

(2017) em estudos realizados em Bagé-RS, onde a forma 

farmacêutica mais encontrada foi 82,2% comprimidos. 

 Após a catalogação foram identificadas 67 indústrias 

farmacêuticas, das quais 5 tiveram uma maior dominância, 

podendo citar a Neoquímica (33%), Teuto (9,3%), Sanval (6%), 

Sanofi (4%), Eurofarma (4%) e Aché (3,3%). Uma percentagem 

de 3,1% dos medicamentos catalogados não teve seu 

laboratório identificado, devido a embalagem primária está 

danificada, um dado preocupante tendo em vista a importância 

da identificação do medicamento, bem como, da sua data de 

validade, episódio esse que pode estar relacionado com as 

condições de armazenamento realizadas pelos usuários. 

Soares (2017) reforça a importância de conscientizar 

usuários sobre a importância de guardar os medicamentos em 

suas embalagens originais. 

Outro ponto analisado na pesquisa foi quais as classes 

terapêuticas mais prevalentes advindas das coletas. De acordo 

com a Tabela 2, foram catalogadas 40 classes diferentes, com 

uma representação significativa dos anti-inflamatórios (22%) e 

anti-hipertensivo (21,4%), seguida por hormônio (13%), 

antidiabético (12%), suplemento vitamínico (6%) e 

antidepressivo (6%). 

Esses resultados diferem do perfil encontrado por 

Baldoni e colaboradores (2015) que em coletas realizadas nas 

unidades de saúde do município de Divinópolis-MG, verificaram 
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uma maior quantidade de anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, 

antiagregantes plaquetários, antilipemiantes, diuréticos e 

antiepiléticos. 

 

Tabela 2. Descrição dos medicamentos descartados quanto à 

classe terapêutica. 

 

Classe farmacológica  Nº (%) 

Anti-inflamatório  1182 22 
Anti-hipertensivo  1173 21,4 
Hormônio 685 13 
Antidiabético  655 12 
Suplemento vitamínico  332 6 
Antidepressivo  323 6 
Antiuceroso  150 3 
Associação  118 2,1 
Laxante  112 2 
Antilipemico  100 1,8 
Ansiolítico  93 1,7 
Antibióticos 87 1,6 
Anti-histamínico  70 1,3 
Disfunção erétil  40 0,7 
Vasodilatador  39 0,7 
Corticoides  37 0,7 
Antifúngico  34 0,6 
Anticonvulsivante  30 0,6 
Antivertiginoso 25 0,4 
Tratamento venoso  25 0,4 
Antianginoso  20 0,4 
Anticoagulante  20 0,4 
Antigripal  20 0,4 
Hepato protetor  20 0,4 
Parksoniano 20 0,4 
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Outros  83 1,5 

Total  5493 100% 

 

Os antiinflamatórios são distribuídos em esteroidais e 

não esteroidais (AINEs) e são comumente utilizados para 

diminuir os sinais e sintomas de um estado inflamatório, seja 

ele crônico ou agudo. Além disso, também possuem ação 

analgésica e antitérmica, sendo a gastrite o efeito colateral mais 

presente perante seu uso indiscriminado. São medicamentos 

isentos de prescrição, portanto há facilidade de ser acumulado 

nas farmácias caseiras, com isso levar ao desuso excedendo a 

data de validade e sendo descartado de forma incorreta 

(ROGERS et al., 2016). 

 Medicamentos de uso contínuo, como os anti-

hipertensivos necessitam de comprometimento do paciente 

para a sua utilização correta, pois segundo Ferreira e 

colaboradores (2018), ao realizarem um estudo em Alagoas 

constataram que grande parte dos hipertensos não aderem ao 

tratamento deixando assim, o medicamento acumulado em 

casa e como consequência aumentando os níveis de pressão 

arterial sistêmica.  

Anti-hipertensivos são prescritos no tratamento de 

Hipertensão Arterial (H.A). No Brasil, H.A. atinge 32,5% (36 

milhões) de indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos. Entre 

os anti-hipertensivos, encontram-se diuréticos, agentes de ação 

central, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de 

angiotensina, entre outros (DBHA, 2016). Parte desses 

medicamentos anti-hipertensivos são distribuídos para a 

população hipertensa usuária no sistema público de saúde que 

muitas vezes fazem armazenamento domiciliar por falta de 
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informação de como realizar o tratamento ou “por precaução” 

em eventos futuros, causando problemas como acúmulo 

domiciliar dessas substâncias e interação medicamentosa 

(KELLY et al., 2018).  

Os hormônios encontrados na catalogação eram em 

grande parte contraceptivos e repositores dos hormônios da 

glândula tireoide. Hormônios sintéticos possuem estrutura 

química e molecular semelhantes às encontradas no organismo 

humano (ROMANCINI, 2018). 

Para Belaver (2016), o descarte incorreto de hormônios 

é muito preocupante, tendo em vista que esse medicamento 

tem potencial de afetar o sistema reprodutivo de organismos 

aquáticos, podendo também feminizar peixes machos em rios 

contaminados.  

Estudos realizados no Canadá identificaram 

concentrações de estrógeno 17 -etinilestradiol em lagos, essa 

situação levou ao desequilíbrio da população de peixes e 

extinção de uma espécie-chave desse ecossistema (REIS 

FILHO et al., 2007 apud Rodrigues 2018). 

Antidiabéticos são medicamentos usados por pessoas 

acometidas pelo diabetes. Doença crônica que hoje afeta mais 

de 13 milhões de pessoas no Brasil e faz com que o corpo 

produza insulina, mas não consiga empregá-la adequadamente 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA, 2018). 

Muitos são os medicamentos indicados para o tratamento 

dessa doença, Baldoni e colaboradores (2015) enfatizam que o 

acúmulo dessa classe de medicamentos nas residências 

sequenciado ao vencimento e o descarte incorreto, pode ser 

explicado por fatores socioeconômicos, o custo do 

medicamento, a relação do médico com o paciente além da não 
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adesão ao tratamento, tendo em vista as reações adversas que 

podem apresentar. 

Suplementos vitamínicos, são prescritos para quem 

possui um déficit vitamínico no organismo que não consegue 

suprir com alimentação, essa situação acontece em 

intolerâncias e em alergias alimentares, além de doenças que 

atingem o trato gastrointestinal que prejudicam a absorção 

desses nutrientes, ou são administradas como automedicação 

(ROGERS, 2016). Mendes e sua equipe (2007) citado por 

Baldoni e colaboradores (2015) explicam que vitaminas têm a 

capacidade de se decompor, desta forma não prejudica nem 

mesmo as cepas de microrganismos que degradam a matéria 

orgânica presentes nos sistemas de esgoto.  

Santos e colaboradores (2016) em sua pesquisa 

explicam que dentre os fármacos que mais geram transtornos 

ao meio ambiente estão os betabloqueadores, analgésicos e 

antiinflamatórios, hormônios esteroides, citostáticos e 

antineoplásicos, agentes redutores de lipídeos no sangue, 

antiparasitário e antibióticos, com exceções à regra estão as 

vitaminas, chás e medicamentos de composição inócua, de 

elevada biodegradabilidade, tendo em vista que estes não são 

prejudiciais. Como os medicamentos alteram o estado 

fisiológico, sob condições instáveis são encaixados como 

resíduos perigosos e o risco do seu descarte incorreto 

apresentam transtornos à saúde pública. 

Um dado importante que deve ser ressaltado é a 

quantidade de antibióticos descartados, fato preocupante uma 

vez que, sua venda é dada sobre retenção de prescrição. Isso 

implica que o paciente não fez o tratamento correto ou pode-se 

levar em consideração a venda não fracionada nas farmácias 



DESCARTE CONSCIENTE DE MEDICAMENTOS: UMA ANÁLISE DO PERFIL 
FARMACOTERAPÊUTICO DE MEDICAMENTOS COLETADOS ATRAVÉS DE 

CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO. 

285 
 

gerando assim um acúmulo desse medicamento nas farmácias 

residenciais, estimulando as pessoas a se automedicarem, 

podendo também exceder o prazo de validade, como foi 

detectado pela catalogação realizada. 

Santos e colaboradores (2016) alertam que ao descartar 

antibióticos de forma inadequada, o surgimento de 

superbactérias é favorecido, além de que essas substâncias se 

repassadas para lixões podem fazer com que humanos e 

animais tenham contato e utilizem os medicamentos de forma 

desajustada, gerando assim um impacto na saúde pública. 

 Neste estudo também foi analisado quais as substâncias 

químicas mais descartadas, totalizando 157 compostos. De 

acordo com os dados da Tabela 3, podemos observar a 

predominância de algumas dessas substâncias químicas, tais 

como: diclofenaco sódico (15%), glibenclamida (12%), 

hidroclorotiazida e levonorgestrel + etinilestradiol ambos com 

(6%), maleato de enalapril (5%), levotiroxina (4%), atenolol 

(3%), cloridrato de proponolol (3%), captopril (3%) e diclofenaco 

potássico (2%).  

Tabela 3. Relação das substâncias químicas identificadas após 

a catalogação.  

Substâncias químicas Nº (%) 

Diclofenaco sódico  810 15 

Glibenclamida  645 12 

Hidroclorotiazida  310 6 

Levonorgestrel + etinilestradiol  301 6 

Maleato de enalapril  280 5 

Levotiroxina 197 4 

Atenolol  165 3 

Cloridrato de propanolol  145 3 



DESCARTE CONSCIENTE DE MEDICAMENTOS: UMA ANÁLISE DO PERFIL 
FARMACOTERAPÊUTICO DE MEDICAMENTOS COLETADOS ATRAVÉS DE 

CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO. 

286 
 

Captopril 138 3 

Diclofenaco potássico  120 2 

Cloridrato de nortripilina  90 1,6 

Naproxeno sódico  78 1,4 

Polivitamínico + associações  65 1,2 

Carbonato de cálcio + caolecalciferol  60 1,1 

Alprazolam  50 0,9 

Cloridrato de diltiazem  50 0,9 

Trifolium pratense L  50 0,9 

Oxalato de escitalopram  45 0,8 

Ibuprofeno  44 0,8 

Omeprazol  42 0,7 

Cefalexina  40 0,7 

Cloridrato de paroxetina  40 0,7 

Losartana potássica  40 0,7 

Sinvastatina  40 0,7 

Outros  1648 28,8 

Total  5493 100 

   

O diclofenaco, substância mais identificada nesta 

pesquisa, é um fármaco antiinflamatório não esteroidal, vendido 

sem prescrição médica, podendo ser acumulado nas 

residências para uma possível necessidade (ROMANO, 2018).  

Glibencamida é uma das substâncias mais consumidas 

no tratamento de diabetes. O fato de ter sido um dos 

medicamentos mais descartados pode ser causa de não 

adesão ao tratamento advindo das reações adversas. Castro 

(2017) defende que a glibencamida é o segundo medicamento 

mais prescrito e verificou em seu estudo que esse medicamento 

na maioria das vezes não é receitado de maneira correta, 
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principalmente em pacientes com mais de 65 anos que podem 

apresentar uma hipoglicemia grave e prolongada. 

Hidroclorotiazida e o maleato de enalapril, 

medicamentos prescritos para hipertensão arterial, podendo 

também ser usados de forma associada são medicamentos 

muito usados no tratamento de H.A. (ANDRADE, 2015). A 

hidroclorotiazida tem efeito diurético, seu descarte pode ser 

explicado pela não adesão ao tratamento, tendo em vista o 

aumento do fluxo urinário gerando incômodo ao paciente 

(BALDONI et al., 2015). 

Baldoni e colaboradores (2015) ainda explicam que para 

o tratamento de hipertensão arterial, vários são os 

medicamentos que podem ser prescritos. Todavia, quando o 

resultado clínico não é alcançado é comum o médico substituir 

por uma nova classe de anti-hipertensivo. Assim, pode ser 

gerado o acúmulo dos medicamentos antigos favorecendo a 

expiração do prazo de validade.  

Na esfera ambiental, o descarte inadequado dos 

medicamentos pode contaminar o solo, água de rios, lagos, 

oceanos e também os lençóis freáticos. Os resquícios das 

substâncias podem ser introduzidos no ambiente através da 

excreção pós ingestão, injeção ou infusão, pela remoção dos 

medicamentos de uso tópico durante o banho e pela disposição 

de medicamentos vencidos ou em desuso no lixo comum ou na 

rede de esgoto. Além de tudo, a maioria das substâncias 

quando não conservadas em ambientes propício de luz, 

umidade e temperatura, tornam-se substâncias tóxicas e 

afetam o equilíbrio do meio ambiente alterando ciclos 

bioquímicos e interferindo nas cadeias alimentares (SANTOS et 

al., 2016).  
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Santos e colaboradores (2016) explicam que a fração 

das substâncias eliminadas na urina e fezes é pequena 

variando de acordo com os medicamentos e o indivíduo. Após 

eliminadas, seguem para a estação de tratamento de esgoto, 

onde uma parte é removida pelo tratamento, a quantidade 

removida depende muito dos tipos de medicamentos e da 

tecnologia usada. Ainda sobre eliminação de medicamentos, 

aqueles dispensados diretamente na pias e vasos sanitários, 

prática comum nas residências, chegam às estações de 

tratamento na sua forma original, podendo alterar o 

metabolismo do corpo humano.  

A presença dos fármacos no meio ambiente é uma 

problemática mundial do comprometimento das águas para 

consumo humano e do impacto nos ambientes aquáticos. A 

maioria dos estudos é feito em países desenvolvidos, no Brasil 

as pesquisas são escassas (TORES et al., 2011 apud 

ROMANO, 2018). 

Ferreira (2014) citado por Rodrigues (2018) explica que 

uma pesquisa realizada em Portugal na estação de tratamento 

de água identificou níveis elevados de seis compostos 

emergentes: o trimetoprim, o proponolol, o sulfametoxazol, o 

carbamazepina, o Diazepam e o ácido fenofóbrico. O fato é que 

as concentrações individuais dessas substâncias não causam 

efeitos graves, mas a mistura oferece riscos toxicológicos 

extremamente relevantes. 

Mesmo com o tratamento das águas, os fármacos não 

são completamente removidos, uma vez que são produzidos 

para serem persistentes e manterem suas propriedades 

químicas a fim de atingir seu proposito terapêutico. Desta 

forma, tratamentos convencionais não eliminam as substâncias 
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por completo e como resultado, tais compostos podem ser 

encontrados em águas superficiais e mediterrâneas, bem como 

nos sedimentos (COSTA JUNIOR et al., 2014 apud ROMANO 

2018). 

Deve-se colocar em evidência que em algumas cidades 

brasileiras, o destino final dos resíduos farmacêuticos é o aterro 

sanitário, fato que deixa os catadores com acesso direto aos 

medicamentos podendo fazer uso dos mesmos para alguma 

doença sem a orientação adequada (RODRIGUES, 2018).  

No Brasil, não existe legislação específica para o 

gerenciamento e destino final de medicamentos acumulados 

nas residências. A RDC 222/18 dispõe os requisitos de boas 

práticas de gerenciamento dos Resíduos de Saúde. Mas, não 

obrigam as farmácias e unidades de saúde a receberem os 

medicamentos vencidos ou em desuso advindos das 

residências. Santos e colaboradores (2016) expõem que a 

deficiência da legislação está em não mencionar o destino final 

dos resíduos farmacêuticos. O autor ainda aborda o fato de os 

profissionais da saúde não orientarem a população com relação 

aos riscos ambientais e sobre a falta de políticas públicas 

municipais na coleta adequada.  

 

CONCLUSÕES 

 

É possível entender que a falta de informação da 

população é um dos maiores problemas associado à prática do 

descarte incorreto. Para uma possível reversão do caso é 

necessário educação ambiental, esclarecendo pontos sobre os 

riscos tóxicos e ambientais do descarte inadequado. Faz-se 

necessário também que a legislação seja clara quanto aos 
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responsáveis pelo destino final dos medicamentos e a 

possibilidade de fracionamento das embalagens em farmácias 

comerciais para adequação do tratamento, bem como a 

diminuição dos resíduos.  
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RESUMO: O Brasil é um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo. Além dos médios e principalmente 
grandes produtoreos, os pequenos produtores também podem 
ser considerados como consumidores destes agrotóxicos. Os 
pequenos produtores, por muitas vezes não tem conhecimento 
necessário para aplicação e dosagem correta do defensivo 
agrícola. Isso pode levar ao uso inadequado dos mesmos e a 
consequente contribuição para a poluição ambiental, o que 
inclui os  produtos agrícolas que são comercializados e 
consumidos pela população em geral. O objetivo desta 
pesquisa é detectar resíduos de deltametrina e difenoconazol 
em produtos oriundos de pequenos produtores do agreste 
alagoano. Para a análise das 55 amostras, estas foram 
previamente secas e extraídas via soxlet com acetato de etila, 
onde os extratos obtidos foram injetados em um CG-EM com 
coluna DB-1, e rampa de aquecimento iniciando em 220ºC (1 
min), com taxa de crescimento de 15°C/min até 300°C (44 min) 
e injetados no modo splitless. Foi considerado o tempo de 
retenção dos padrões para a detecção dos compostos com 
confirmação através do espectro de massas. Foram obtidos 
resultados satisfatórios, visto que apenas 15 amostras, cerca 



DETECÇÃO DE AGROTÓXICOS EM PRODUTOS AGRÍCOLAS 

295 
 

de 27% apresentaram contaminação com o princípio ativo 
difenoconazol, dentro do limite permitido em legislação vigente. 
Em nenhuma amostra detectectou-se deltametrina, mesmo o 
método tendo mostrado-se eficiente quanto a extração e 
detecção.  
Palavras-chave: Agricultura tradicional. Defensivos agrícolas. 

Saúde humana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o uso dos insumos agrícolas industrializados 

ou comumente denominados por agrotóxicos, ganhou força na 

década de 50, onde foram adotadas diversas técnicas, que 

visaram inicialmente o aumento da produtividade agrícola, em 

virtude do cenário pós guerra  (MEIRA, 2015; SILVA, 2017). 

A disseminação de pragas e doenças e os incentivos 

através do governo, fizeram com que esses produtos 

ganhassem uma maior notoriedade no cenário nacional, fato 

que culminou em 2008, tornando-se o principal mercado 

consumidor de agrotóxicos, ficando à frente dos EUA, 

consumindo 733,9 milhões de toneladas. Até os dias atuais 

ainda somos uns dos maiores países consumidores desse tipo 

de substâncias (CORRALO, 2016; SILVA, 2017). 

O grande embate entre a utilização dos agrotóxicos está 

relacionado à contaminação seja do meio ambiente, alimentos 

e seres humanos, quando utilizado e descartado de maneira 

inadequada. Os riscos mais elevados advem dos pesticidas que 

estão associados às atividades agrícolas, principalmente 

realizadas por grupos de pequenos agricultores que, 

geralmente são mal orientados sobre a manipulação de 

substâncias tóxicas (KILJANEK et al., 2016; MEIRA, 2015; 

PAPADAKIS et al., 2015; SOUZA, 2017). 
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Os efeitos sobre a saúde humana podem ser fatais a 

dependender do nível de exposição. Tais efeitos podem ser 

classificados, em função da exposição e sua severidade, em 

intoxicação aguda e intoxicação crônica (SILVA, 2017). O 

quadro de intoxicação aguda é causada durante ou após o 

contato da pessoa com o agrotóxico. A exposição ocupacional 

e/ou ambiental também pode causar a intoxicação crônica, que 

é causada pela frequente exposição ao defensivo agrícola (KO 

et al., 2014) 

A intensa utilização dos agrotóxicos que por muitas 

vezes aplicada inadequadamente, o seu potencial tóxico, a 

persistência no ambiente e acumulação nas cadeias 

alimentares mostram a necessidade do monitoramento de 

resíduos nos alimentos e em matrizes. Principalmente nos 

produtos agrícolas, que em sua grande maioria retem grande 

parte desse compostos (DELLAMATRICE e MONTEIRO, 

2014). 

A identificação de compostos geralmente é realizada 

através da cromatografia, técnica de separação que por 

comparação com padrões previamente existentes permite a 

identificação, separando as substâncias. A separação ocorre 

pela interação entre as fases estacionária e uma fase móvel 

(BATISTA, 2015). Muito utilizado por ter alta sensibilidade, 

precisão e seletividade (LIN et al., 2013; MONTEIRO, 2012). 

O agreste alagoano tem como uma das principais fontes 

de renda a agricultura familiar convencional, muitos destes 

produtores são caracterizados por apresentar um nível de 

escolaridade baixo, o que pode agravar e aumentar os riscos 

do mau uso dos agrotóxicos, atrelado a falta de dados na 

literatura, o que eleva a importância deste estudo de conhecer 

e quantificar os insumos agrícolas industrializados que tem 
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afetado o ser humano através dos seus produtos agrícolas 

(CORADINI, 2016). 

Por tanto, este trabalho tem objetivo avaliar e quantificar 

a presença de Deltametrina e Difenoconazol em amostras de 

produtos agrícolas de um povoado do Agreste Alagoano, 

através da técnica de cromatografia gasosa acoplada a um 

detector de massas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local da coleta de amostras 

 

Foram coletadas amostras de hortaliças, na cidade de 

Limoeiro de Anadia – Alagoas, em pequenas propriedades 

locais. 

  

Amostras de Hortaliças 

 

Inicialmente 100 g do vegetal bruto, que fora seco em 

estufa de circulação de ar a 105ºC por 4h para perda total de 

umidade. Em seguida, 5 g desse material seco foi submetido ao 

processo de extração contínua por 4h (extração por Soxleht) 

utilizando 150 mL de acetato de etila grau P. A. O balão 

contendo o material extraído, teve o solvente evaporado em 

evaporador rotativo até próximo a secura. Em seguida, o 

material foi filtrado, transferido para um balão volumétrico de 10 

mL e completado o volume com acetato de etila. 

Posteriormente, as amostras foram guardadas em freezer até 

realização das análises de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM). 
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Determinação Cromatográfica 

 

As análises qualitativas e quantitativas dos agrotóxicos 

Deltametrina e Difenoconazol foram realizadas em um 

cromatógrafo a gás, acoplado a espectrômetro de massas 

Shimadzu, modelo GC/MS-GCMS-QP2010CN Ultra, equipado 

com injetor split/splitless (250°C), coluna cromatográfica capilar 

do tipo DB-5 (Agilent Technologies, Palo Alto, EUA), com fase 

estacionária composta de 5% do fenil e 95% de dimetilsiloxano, 

30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,10 µm 

de espessura de filme.  

A programação de temperatura iniciou a 220ºC (1 min), 

com taxa de crescimento de 15°C/min até 300°C (44 min). A 

temperatura da interface entre CG/EM foi de 280°C. Gás hélio 

foi usado como gás de arraste (101 kPa) e utilizado o modo 

splitless. Foi injetado 1 µL de solução-padrão ou extrato da 

amostra no cromatógrafo.  

O espectrômetro de massas operou a 70 eV no modo 

SCAN (Full Scan) e SIM (single ion monitoring), sendo 

selecionados neste último os íons 100,10; 132,60; 202,10; 

265,05; 266,05; 267,05; 269,05; 323,15; 324,15; 325,15 para 

Deltametrina e os íons 77,00; 91,05; 93,05; 172,00; 174,00; 

181,05; 209,00; 250,85; 252,90; 254,90 para Difenoconazol.  

Para a quantificação dos agrotóxicos foram construídas 

curvas de calibrações, sendo para a Deltametrina os níveis de 

concentrações de 0,1; 0,5; 1,0; 3,0 e 6,0 ppm e para 

Difenoconazol 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 10,0. Cada ponto da 

curva de calibração foi feito com a média de três injeções de 

cada nível de concentração. 

Para a detecção dos mesmos  foram desenvolvidas as 

condições cromatográficas (CG-EM), injetando-se uma 
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solução-padrão de cada composto inicialmente no modo SCAN 

para verificar os principais picos de fragmentação.  

Foram selecionados os íons para cada composto e 

estabeleceu-se o método no modo SIM para os resultados 

quantitativos. O modo SIM torna o equipamento mais sensível 

e seletivo para os compostos em estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A quantificação foi efetuada pelo método padrão externo, 

com a curva analítica obtida pelo método dos mínimos 

quadrados para o intervalo de 0,05 a 10,0 µg/mL para 

difenoconazol e de 0,1 a 6 µg/mL para deltametrina (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Informações sobre os compostos e equação da reta. 

Composto T.R. 
(min) 

M.M. E.R R² 

Deltametrina 9,209 505,18 y= 8457,9x +4356,6 0,9666 
Difenoconazol 9,525 406,26 y= 403052x + 21587 0,9919 

Onde: T.R = Tempo de retenção; M.M=Massa Molar; E.R=Equação da Reta 

Fonte: Autores, 2018.  

 

 

Seletividade 

 

A seletividade foi avaliada pela comparação dos tempos 

de retenção de cada composto. Foram injetadas soluções em 

três níveis de concentração e verificou-se diferentes tempos de 

retenções para cada analito. Também avaliou a matriz extraída 

e verificou-se que não existe interferentes na matriz no mesmo 

tempo de retenção dos compostos em estudo (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Mistura dos analitos a 1 µg/mL 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Figura 2: Cromatograma de amostra vegetal  

 
Fonte: Autores, 2018Linearidade da resposta do método 

 

 

A linearidade de resposta do método foi feita em 

triplicata, injetando extratos das amostras de vegetais 

submetidas ao método proposto em 6 níveis de concentrações 

de 0,05; 0,10; 0,50; 1,00; 3,00 e 10,00 µg/mL para 

difenoconazol e de 0,10; 0,50; 1,00; 3,00 e 6,00 µg/mL para 

deltametrina. As figuras 3 e 4 mostram as curvas de calibração 

para cada composto. 

 

  

Difenoconazol 

Deltametrina 
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Figura 3: Curva analítica de Difenoconazol 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Figura 4: Curva analítica de Deltrametrina 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Limite de detecção e limite de quantificação 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) 

foram obtidos utilizando as equações 1 e 2 e estão ilustrados 

na tabela 2. 

(Equação 1): 𝐿𝐷 = 3.
𝑆𝐷

𝐵
 

(Equação 2): 𝐿𝑄 = 10.
𝑆𝐷

𝐵
 

Sendo: SD = Estimativa das áreas obtidas para o branco; B = 

Inclinação da curva analítica obtida. 
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Tabela 2: Limite de detecção (LD) e o limite de quantificação 

(LQ) para deltametrina e difenoconazol. 

Composto  (LD)  (LQ) 

Difenoconazol 0,003 0,010 
Deltametrina  0,001 0,004 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Exatidão e Precisão 

 

Ensaios de recuperação foram feitos para determinar a 

exatidão do método, neles as amostras de solo e vegetais foram 

fortificadas em concentrações iguais 0,5; 1,0 e 2,0 µg/mL para 

cada um dos agrotóxicos. 

A exatidão foi avaliada pela porcentagem de 

recuperação (%R) conforme a equação 3 e os resultados 

obtidos estão descritos na tabela 3. 

(Equação 3): %𝑅 = (
C𝑜𝑏𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 100 

Sendo: Cobtida = Concentração do analito após o processo de 

extração; Cteórica = Concentração teórica do analito 

Já a precisão pode ser avaliada conforme equação 4. 

(Equação 4): %𝐶𝑉 = (
𝐷𝑃

𝑋𝑚
) 𝑥 100 

Sendo: DP = Desvio padrão das áreas obtidas; Xm = Média 

entre as áreas obtidas. 

Os resultados obtidos para a maioria dos experimentos 

de extração possuem uma boa recuperação entre (70-120%) 

dentro da faixa aceitável pela ANVISA (2017). O que demonstra 

que o método otimizado se mostra capaz de obter resultados 

com boa concordância. Para a deltametrina devem ser 

melhoradas os níveis de concentrações de 4,0 e 10 µg/mL 

(vegetal) além de serem realizadas novos experimentos. 
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Tabela 3: Teste de recuperação dos compostos 

Composto Nível de concentração %R 

Difenoconazol 
(vegetal) 

0,5 84,34 
1,0 101,32 
2,0 128,40 

Deltametrina 
(vegetal) 

2,0 85,51 

4,0 32,22 

10,0 16,91 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Detecção 

 

Ao total foram analisadas 55 amostras, de diferentes 

culturas, sendo elas: (Abacaxi, Batata, Batata doce, Goiaba, 

Graviola, Inhame, Quiabo, Pimenta do reino, Pimentão, 

Tomate). Em cerca de 15 amostras foram detectadas a 

presença de Difenoconazol, o que representou 27% do total, 

porém em nenhuma amostra fora detectada Deltametrina. 

Para as amostras de quiabo e inhame não foram 

detectados o principio ativo de Difenoconazol, assim como 

também não fora encontrado para Deltametrina. 

As amostras de batata tipo inglesa e doce, abacaxi, 

goiaba e tomate,  foram as que apresentaram maior recorrência 

em conter traços de Difenoconazol. 

Abaixo listaremos alguns dos cromatogramas das 

amostras que apresentaram resultado positivo para o princÍpio 

ativo Difenoconazol, onde será representado pelas diferentes 

culturas analisadas. 
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Figura 5: Amostra de Tomate 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
Figura 6: Amostra de Goiaba 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

 

Na figura 6, está ilustrado o pico de maior itensidade 

referente a amostra de Goiaba.  

Dentre todas as amostras, a cultura de abacaxi e a de 

batata foram as que apresentaram em maior número de 

amostras detectadas, já em relação a concentração, essa 

amostra fora a que apresentou o maior nível de concentração, 

ficando em 0,76ug/mL, porém dentro dos valores permitidos 

mediante legislação. 
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Figura 7: Cromatograma - Amostra de Macaxeira 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
Figura 8: Cromatograma - Amostra de Batata Doce 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
Figura 9: Cromatograma - amostra de Graviola 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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Figura 10: Cromatograma - amostra de Batata doce 

 
Fonte: Autores, 2018 
 

Figura 11: Cromatograma - amostra de Abacaxi 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

Como exposto das Figuras 05 a 11, foram apresentados 

os cromatogramas onde o Difenaconazol foi detectado, em 

diversas concentrações diferentes, em que a amostra de goiaba 

apresentou a maior contaminação, porém dentro dos limites 

estabelecidos. As amostras de abacaxi estiveram 

contaminadas em grande número, no entanto também dentro 

dos limites estabelecidos. 

De acordo com a ANVISA que estima que o Limite 

Máximo de Resíduos (LMR)  através da taxa de ingestão diária 

aceitável do Difenoconazol (Fungicida) seja de 0,03 a 1mg/kg 

em Peso Corporal (P.C) variando entre as mais diversas 
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espécies de frutas e hortaliças, assim como o seu tempo de 

carência podendo chegar a 37 dias na cultura de arroz 

(ANVISA, 2016). Segundo ainda a ANVISA para o 

Difenoconazol (Fungicida) o LMR pode variar entre 0,03 a 

2mg/kg para nos casos do cultivo de ameixa.  

Em alguns países, como Estados Unidos e ainda a União 

Europeia, têm adotado um valor de 0,01 mg/kg como ponto de 

corte para considerar a significância regulatória dos resultados 

de cada resíduo. 

O período em que as amostras foram coletadas podem 

ter sido determinantes para a não detecção dos compostos 

analisados, assim como o período de carência dos mesmos, 

tendo que as amostras foram coletadas em abril do ano de 

2018.  

No Relatório das análises de amostras monitoradas no 

período de 2013 a 2015, compilado pela ANVISA foi observado 

que 9.680 amostras (80,3%), sendo estas consideradas 

satisfatórias quanto aos agrotóxicos pesquisados, em 5.062 

(42,0%) não foram detectados resíduos e 4.618 (38,3%) 

apresentaram resíduos com concentrações iguais ou inferiores 

ao LMR. Deve-se levar em consideração a detecção de 

resíduos de agrotóxicos que em concentrações baixas, podem 

não acarretar risco à saúde (ANVISA, 2016). 

Das 2.371 amostras insatisfatórias, 452 delas 

apresentaram como único motivo de irregularidade a presença 

de resíduos de agrotóxicos não autorizados para a cultura em 

concentrações inferiores a 0,01 mg/kg, o que representa 19,1% 

do número de amostras insatisfatórias e 3,75% do número total 

de amostras analisadas (ANVISA, 2016). Para deltametrina e 

difenoconazol, os resultados ficaram em grande parte dentro do 

LMR permitido. 
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Em trabalho semelhante realizado por Monteiro (2012), 

não detectou-se em amostras de tomate a presença de 

pesticidas. Em trabalho semelhante CORADINI (2016), não 

detectou resíduos de deltametrina em suas amostras, 

proveniente segundo ele, ao tempo de carência e a dissipação 

no solo.   

  Apesar da não detecção e/ou estar dentro do limite 

permitido, é necessário que se continue a coletar em épocas 

distintas, a fim de acompanhar e se ter uma base de dados, que 

possam auxiliar em projetos e planos de controle do uso de 

agrotóxicos.  

 

CONCLUSÕES  

 

Para o difenoconazol e deltametrina foram analisadas 55 

amostras de produtos agricolas, sendo observada a presença 

em apenas 15 amostras a presença do difenoconazol, todavia, 

algumas concentrações ficaram abaixo do limite de 

quantificação do método, já outras estão em conformidade com 

o limite permitido pela legislação. 

Na análise de deltametrina, nenhuma amostra 

apresentou detecção para o composto, proveniente da não 

presença nas amostras ou concentração abaixo do limite de 

detecção do método.  

Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que 

o método desenvolvido é capaz de identificar e quantificar a 

presença de resíduos de difenoconazol e deltametrina, porém, 

há necessidade de continuar os testes, coletando mais 

amostras em diferentes épocas dos ano, acrescentando 

também outros agrotóxicos a analise. Assim como, aprimorar e 

melhorar o teste de recuperação para deltametrina. 
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RESUMO: Devido a crescente demanda por alimentos e com o 
intuito de melhorar o aumento da produtividade passou-se a 
utilizar métodos artificiais, como os agrotóxicos, para acelerar o 
crescimento de vegetais. Seu uso indiscriminado e sem respeito 
à saúde humana e ambiental, o coloca entre os mais 
importantes fatores de risco para a saúde dos trabalhadores e 
da população em geral. Um valioso indicador da relação entre 
exposição a agrotóxicos é o nível da enzima acetil colinesterase 
(AChE). A determinação do nível de intoxicação pelo indicador 
bioquímico AChE em agricultores de cultivo convencional do 
município de São Sebastião, Agreste alagoano foi o objetivo 
central desta pesquisa. Trata-se de um estudo experimental 
com abordagem quantitativa. Foram realizadas coletas das 
amostras de sangue na época de estiagem e de chuva, 
informações sobre o tipo de agrotóxicos utilizados pelos 
agricultores rurais. Entre os entrevistados sobre a utilização de 
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agrotóxicos, percebe-se um alto índice de uso desses produtos 
em 60%. Em relação ao principal agrotóxico utilizado, foi 
relatado o Gramaxone (27,27%). Foram observados sintomas 
agudos e crônicos de intoxicação, relatados pelos agricultores. 
Nas duas coletas foi observado taxas indicativas de intoxicação 
aguda em relação aos níveis de AChE plasmática. Pode-se 
relacionar o nível de intoxicação ao uso do agrotóxico, mais 
evidente na época de chuva, onde o plantio é mais frequente. 
Palavras-chave: Intoxicação. Acetilcolinesterase. 
Hepatopatias. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é exercida pela humanidade há mais de dez 

mil anos, porém, o uso de produtos agrotóxicos, visando o 

controle de possíveis pragas e doenças das lavouras, existe há 

pouco mais de meio século (LONDRES, 2011). 

Entretanto o setor econômico, voltado para o 

empreendimento financeiro, difundido para uma rede 

competitiva que gera lucros a partir de produtos e serviços, 

deixa de integrar os impactos sociais, ambientais e sanitários 

em detrimento das atividades produtivas (SILVA et al., 2014).  

A motomecanização e a intensificação na utilização de 

insumos químicos externos fizeram aumentar a produção e 

produtividade de alimentos, mas, ao mesmo tempo, trouxe 

inúmeros impactos socioambientais e, também, para a saúde 

da população. Esses impactos têm aumentado 

exponencialmente, em número e importância (DUTRA; SOUSA, 

2017). 

O Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do 

mundo e o segundo país que mais exporta esses produtos, 

desempenhando um importante papel na economia local. Para 
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manter tal produção, este setor utiliza intensivamente sementes 

transgênicas e insumos químicos, como fertilizantes e 

agrotóxicos. A extensa área de plantio no Brasil proporcionou 

que o país fosse o maior consumidor de agrotóxicos no mundo 

(CARNEIRO et al., 2015). 

A contaminação ocupacional por agrotóxicos é 

recorrente e subestimada no Brasil. Trabalhadores rurais, em 

grandes lavouras, ou agricultores camponeses são 

contaminados, cotidianamente, sem que esta contaminação 

seja diagnosticada ou tratada. Além do mais tem sido relevante 

os casos de contaminação ambiental (DUTRA; SOUSA, 2017). 

Com a lei nº 12.527/2011 de acesso à informação, as 

instituições públicas, pesquisadores, profissionais de saúde e 

sociedade conseguem obter de dados totais/reais sobre o 

volume e os tipos de agrotóxicos em qualquer região (BRASIL, 

2011). Além disso, em 2016 com a realização do Censo 

Agropecuário constituiu fonte importante e útil de informação 

sobre a temática agrícola no país (PIGNATI et al., 2017).  

São exemplos de grupos químicos, os organofosforados 

(derivados dos ácidos contendo fósforo em sua molécula – 

ácidos fosfóricos, tiofosfórico, e ditiofosfórico); os carbamatos – 

derivados do ácido carbâmico; os bipiridilos, compostos que 

atuam por meio da formação de radicais livres com o oxigênio 

– paraquate, diquate; entre outros. Atuam sobre a acetilcolina, 

ou seja, no Sistema Nervoso Central (SNC) e Periférico (SNP). 

Alguns exemplos são inseticidas à base de malation, clorpirifós, 

temefós, acefato, fenitrotion, paration, metamidofós (BORGHETTI 

et al., 2018).  

Os organofosforados e carbamatos representam a 

principal classe de inseticidas envolvidos nos casos de 

intoxicação. Estes compostos inativam as enzimas AChE 
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plasmática e eritrocitária, causando elevação nos níveis de 

acetilcolina, levando a uma síndrome colinérgica aguda, com o 

surgimento de sinais e sintomas muscarínicos, nicotínicos e no 

SNC, sendo estas manifestações dependentes da dose e da via 

de exposição envolvidas na ocorrência (CITRGS, 1997; 

FISHEL; ANDRE, 2002). 

Acredita-se que a intoxicação aguda por inseticidas 

inibidores da AChE seja responsável por mais mortes do que 

qualquer outra classe de químicos. A intoxicação decorrente de 

exposições ocupacionais em contexto laboral, nomeadamente, 

em agricultores, é geralmente menos severa (KING; ARON, 

2015).  

Um valioso indicador da relação entre exposição a 

agrotóxicos e problema de saúde é a determinação da 

colinesterase eritrocitária e plasmática. A inibição dessas 

enzimas por compostos organofosforados leva ao acúmulo de 

acetilcolina, e o organismo passa a apresentar uma série de 

manifestações indesejáveis (MARICONI, 1980). 

Os agentes anticolinesterásicos agem como inibidores 

da enzima AChE, acumulando acetilcolina nos receptores 

colinérgicos, fazendo com que a transmissão colinérgica pós-

sináptica não cesse no tempo adequado, levando assim à 

hiperestimulação (FILHO; CAMPOLINA; DIAS, 2001). 

As colinesterases (ChEs) são enzimas hidrolases 

pertencentes ao grupo das serinoesterases, com especificidade 

por ésteres de colina, mas são de uma família que difere das 

serino-proteases, apresentando mais identidade com outras 

esterases como as carboxilesterases, esterase microssomal de 

coelhos, esterase-6 da Drosophyla e proteínas com 

propriedades de adesão, entre outras propriedades, que 

provavelmente perderam a função catalítica ao longo da 
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evolução como as neuroliguinas, neurotactinas, gliotactinas e 

tiroglobulina (CHATONNET; LOCKRIDGE, 1989; 

PEZZEMENTI; CHATONNET, 2010). 

As colinesterases constituem um grupo de enzimas que 

possuem em comum a propriedade de hidrolisar ésteres, 

diferenciando-se entre si em relação ao substrato. O organismo 

humano apresenta dois tipos de colinesterases: a 

acetilcolinesterase (colinesterase específica, verdadeira ou 

eritrocitária) e a pseudocolinestarase. A determinação das 

atividades da AChE plasmática e eritrocitária é utilizada na 

avaliação das exposições aos agrotóxicos (colinestarase 

plasmática, inespecífica ou sérica) (ZANINI, 1996). 

O mesmo autor relata que é necessária uma diminuição 

de 15% dos valores de colinesterase sanguínea em indivíduos 

com níveis normais de atividade enzimática plasmática e 

eritrocitária para ser considerado indicativo de exposição a 

agrotóxico. Na avaliação das exposições ocupacionais, uma 

redução da atividade enzimática de 30% em relação ao valor da 

pré-exposição constitui o limite de tolerância biológica. 

De acordo com Zanini (1996) a colinesterase plasmática 

é afetada mais rapidamente e reflete com segurança a 

exposição ao composto organofosforado e carbamato. É 

sempre aconselhável a sua determinação na fase inicial da 

exposição ocupacional e nas intoxicações agudas. Ela é 

regenerada mais prontamente, enquanto a eritrocitária, afetada 

mais tardiamente, reflete com maior precisão o nível de 

exposição. A variação individual da AChE eritrocitária oscila em 

torno de 10%, enquanto a oscilação plasmática corresponde a 

uma média de 14,5%. É importante salientar que a AChE pode 

ser inibida sem que necessariamente ocorra intoxicação por 

agrotóxicos. Nesse caso, deve-se considerar a produção no 
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fígado da pseudocolinesterase, que apresenta uma atividade 

marcadamente afetada em diversas moléstias hepáticas, nos 

estados de desnutrição e por fatores endócrinos. 

 A atividade da colinesterase, pode estar aumentada em 

situações de hipercolesterolemia, obesidade com 

trigliceridemia, no hipertireoidismo, no parkinsonismo e quando 

do uso de benzodiazepínicos, andrógenos, antibióticos e da 

insulina. Encontra-se diminuída durante a gravidez, na 

hipocolesterolemia, nos estados de desnutrição, na cirrose 

hepática, na tuberculose, artrite reumatóide, infecções agudas 

e durante o uso de fenotiazínicos (ZANINI, 1996). Outras 

drogas também levam à diminuição da atividade enzimática: 

sulfatos, fluoretos, citratos, fenotiazinas, codeína e outros 

(FILHO; CAMPOLINA; DIAS, 2001). 

O diagnóstico de intoxicação por inibidores da 

acetilcolinesterase é tipicamente clínico e baseia-se na 

anamnese com história de exposição e no exame físico. A 

presença simultânea de sintomas muscarínicos e nicotínicos 

sugere fortemente exposição a estes compostos e, perante a 

suspeita, é necessário tratamento empírico imediato (KING; 

ARON, 2015). A intoxicação crônica aparece com o passar do 

tempo por meio de doenças como disfunção renal, distúrbios 

neurológicos, depressão, doenças do fígado e câncer. Neste 

caso, o desafio é relacionar a doença desenvolvida coma 

exposição aos agrotóxicos no passado (LONDRES, 2011). 

Nesse contexto objetiva-se com esse trabalho avaliar a 

determinação do nível de intoxicação pelo indicador bioquímico 

acetil colinesterase em agricultores de cultivo convencional.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho faz parte da Pesquisa ‘Avaliação da 

Ação dos Agrotóxicos no Homem e no Ambiente: Um enfoque 

no APL de Horticultura’, aprovado pelo Comitê de ética do 

Centro Universitário Cesmac sob o número 1.766.735. 

Trata-se de um estudo analítico experimental, 

classificado como quantitativo quanto à abordagem. O estudo 

foi desenvolvido na cidade de São Sebastião, situada no sul do 

Estado de Alagoas. Sua população é de 73.942 habitantes, sua 

densidade demográfica de 185,00 h/km² e sua área territorial é 

de 402,395 km², segundo IBGE (2010).  
Foi requerido ao representante da associação dos 

agricultores de São Sebastião um momento com todos os 

integrantes agricultores para ser explicado a proposta da 

pesquisa a ser desenvolvido em sua comunidade e escuta dos 

mesmo. Posteriormete a explanação e análise da pesquisa foi 

assinado o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE).   

Apreciou-se como voluntários da pesquisa, os 

participantes agricultores de cultivo convencional, integrantes 

da Associação de São Sebastião que assinaram o TCLE e 

participaram das reuniões.  

Foram efetivadas entrevistas com os agricultores 

cadastrados, solicitando informações pertinente a utilização de 

agrotóxicos, como o principal tipo utilizado. 

As amostras biológicas foram obtidas através da punção 

venosa do sangue periférico (15mL) em tubo a vácuo. No 

momento da coleta, foi utilizado tubo um com anticoagulante 

EDTA para obtenção de sangue total para análise da 

colinesterase eritrocitária e plasmática. O transporte de todas 

as amostras foi realizado em caixa isotérmica com gelox para 
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os laboratórios parceiros da pesquisa. Nos laboratórios foram 

armazenados entre 2-8ºC até serem submetidas às análises. 

 

Determinação dos níveis de colinesterase eritrocitária 

 

As amostras sanguíneas foram analisadas em 

equipamento Test Mate Che colinesterase (modelo 400), que 

possibilita a realização de teste rápido para a colinesterase 

eritrocitária. 

Os reagentes Test-mate ChE Cholinesterase Test 

System baseiam-se no método de Ellman. A acetiltiocolina 

(AcTC) e a butiriltiocolina (BuTC) são hidrolisadas, 

respectivamente, pela colinesterase eritrocitária (AChE), 

produzindo ácido carboxílico e tiocolina que reagem com o 

reagente de Ellman (DTNB - ácido ditionitrobenzóico), 

produzindo uma coloração amarela que é medida 

espectrofotometricamente a 450nm. A taxa de formação de cor 

é proporcional à quantidade de colinesterase.  

O reagente AChE tem uma especificidade acima de 95% 

devido à adição de um inibidor específico da colinesterase 

plamática (PChE), o As1397 (10-(alfadietilaminopropionil)-

fenotiaziana). O analisador fotométrico Test-mate ChE é 

calibrado na sua fabricação e nenhuma calibração adicional é 

requerida.  

A medição de atividade de colinesterase é calculada pelo 

analisador fotométrico através da equação: 

 

Sangue U/mL = 

  

(A/min)(volume do ensaio mL) 

(ε, mM-1 cm-1)(“light path” cm)(sangue mL) 
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O doseamento da atividade de colinesterase então é 

refinado posteriormente, através dos ajustes a seguir listados 

para se obter o valor final de colinesterase: 

- Ajuste do branco do reagente: Uma pequena fração não 

específica (cerca de 15%) é subtraída do valor da atividade de 

colinesterase doseado.  

- Ajuste de temperatura: Usando o sensor de 

temperatura no analisador, ambas medidas da atividade de 

colinesterase e a atividade do “Blank” do Reagente são 

normalizados à 25°C.  

- Ajuste de hemoglobina: Para o AChe, a normalização 

da hemoglobina ocorre de acordo com o volume da amostra e 

teor de ferro; portanto, os índices de AChE são mais 

precisamente expressos em U/g Hgb.  

Conforme preconizado no manual de operação, foi 

preenchido um capilar com 10µL de sangue, que foi colocado 

em um tubo de ensaio, e agitado vigorosamente por 15 

segundos. O tubo de ensaio foi suavemente virado para a 

vertical, fazendo com que o capilar fique aderido no lado do 

frasco e esteja pronto para leitura. Após apertada a chave de 

teste, aparecere durante dez segundos a mensagem de leitura, 

seguida de outra mensagem para remoção do tubo, em seguida 

foi novamente apertada a chave de teste para continuar o 

ensaio.  

Após dissolução do reagente com três gotas de água 

destilada, este foi adicionado ao tubo de ensaio, sofrendo uma 

suave agitação por 5 segundos. O capilar foi alinhado e o tubo 

de ensaio inserido no analisador, pressionando a chave de teste 

o ensaio foi continuado. 

Foram tomados como valores de referência os valores 

esperados determinados a partir de amostras normais de 
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doadores de banco de sangue (homens e mulheres), entre 20 

e 60 anos de idade (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Valores de referência para colinesterase eritrocitária 

e plasmática. 
 N Média Desvio padrão Faixa 

AChE, U/mL 40 3,68 0,47 2,77 – 5,57 

AChE, U/g Hgb 40 27,1 2,9 21,9 – 37,3 

Dados do fabricante do Kit 

 

A diminuição da colinesterase para <50% do normal 

indica possível envenenamento por pesticida exigindo remoção 

da exposição e/ou tratamento com anticolinérgicos tais como 

atropina e pralidoxima. Suspeitas de casos de envenenamento 

podem ser confirmadas pelo monitoramento de colinesterase 

para um subsequente aumento e patamar de equilíbrio na 

atividade após 1-3 meses da exposição. Se os valores da linha 

de referência são obtidos, uma diminuição da colinesterase 

para <70% dos valores da linha de referência podem ser 

interpretados como possível envenenamento por pesticida. 

 

Determinação dos Níveis de Colinesterase Plasmática 

 

As análises foram realizadas no analisador automático 

de bioquímica COBAS INTEGRA® 400 plus. Este equipamento 

tem como principais características: ser totalmente 

automatizado, com capacidade de realizar até 400 testes/hora; 

possui acesso randômico de exames; integração de 4 princípios 

de medição; metodologias: ponto final, tempo fixo e cinética; 

trabalhar com mono ou bi reagentes.  
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A determinação da atividade enzimática da colinesterase 

plasmática em amostras de plasma por metodologia cinética 

contínua colorimétrica. Baseia-se em um teste cinético pelo 

método com butiriltiocolina. A colinesterase catalisa a hidrólise 

da butirilcolina em tiocolina e butirato. A tiocolina reduz 

instantaneamente o hexacianoferrato amarelo (III) no quase 

incolor hexacianoferrato (II). A diminuição de cor pode ser 

mediada em comprimento de onda entre 405 e 415 nm. Os 

resultados são expressos em unidades internacionais por litro: 

U/L. Intervalo de referência para homem e mulher com 40 anos 

ou mais: 5320 – 12920 U/L. Intervalo de referência para mulher 

com 16 a 39 anos, não grávidas, que não estão a tomar 

contraceptivos hormonais: 4260 – 11250 U/L. Intervalo de 

referência para mulher com 18 a 41 anos, grávidas ou que estão 

a tomar contraceptivos hormonais: 3650 – 9120 U/L. 

Os dados obtidos requerentes as entrevistas foram 

realizados através do programa OpenEpi® disponível online 

onde foram tabulados e expressos em percentagem. E os 

referentes as amostras de sangue, os dados foram tabulados 

no software Epi Info v. 7.1.5 (Center for Disease Control, 

Atlanta, GA). As variáveis categóricas foram apresentadas 

como frequências relativas e proporções. As variáveis discretas 

e as variáveis contínuas que não obedecerem ao pressuposto 

da normalidade foram apresentadas como mediana associadas 

ao valor mínimo e valor máximo de cada distribuição. Por sua 

vez, as variáveis contínuas que apresentarem distribuição 

normal foram apresentadas como média associada ao seu 

respectivo desvio-padrão. 

As relações entre as varáveis foram exploradas por meio 

de análises de regressão. Para os desfechos contínuos, a 

análise de regressão linear multivariada foi utilizada. Quando os 
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desfechos foram dicotômicos, foi utilizada regressão logística 

ou de Poisson, a depender da frequência destes, onde 

desfechos com frequência esperada maior que 10% foram 

analisados por meio da última. 

Para todas as análises, o valor de alfa utilizado para 

rejeitar a hipótese de nulidade foi igual a 5%. As análises foram 

conduzidas com auxílio do pacote estatístico Stata v13.0 

(StataCorp, College Station, TX). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os trabalhadores agrícolas apresentam um grande risco 

de intoxicação, devido ao contato intenso com agrotóxicos 

concentrados, que pode ocorrer nas pulverizações, na 

elaboração das caldas ou, ainda, durante o manuseio, limpeza 

do equipamento de pulverização e durante o descarte de 

embalagens vazias (PEREIRA, 2014). O consumo ou uso da 

água contaminada também pode levar a intoxicação por 

agrotóxico.  

A faixa etária mais prevalente é entre >40 e ≤60 (60%) e 

pode indicar que diferentes gerações investem na agricultura 

como atividade de principal importância para economia 

doméstica (Tabela 2). Corroborando com isto também foi 

identificado que maioria dos agricultores são casados (80%), o 

que intensifica aimportância do uso dessa atividade agrícola 

para manutenção da família. Esse fato pode também está 

relacionado ao nível de escolaridade dos entrevistados, pois 

66,66% estão no fundamental incompleto (Tabela 2). 

Sobre a utilização de agrotóxicos, percebe-se entre os 

entrevistados, um alto índice de uso desses produtos (60%), o 

principal agrotóxico utilizado é Gramaxone 200 (27,27%), um 
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herbicida, de Classificação Toxicológica I e Classificação do 

Potencial de Periculosidade Ambiental II, com paraquate na 

composição química, sendo todos utilizados inadequadamente 

aos tipos de cultura. 

 
Tabela 2: Frequência relativa dos dados pessoais. 

                                                                                                FR% 

IDADE (ANOS) 

≤ 20 - 

>20 ≤40 13,33 

>40 ≤60 60 

≥60 26,66 

SEXO 
Masculino 86,66 

Feminino 13,33 

ESTADO CIVIL 

Casado 80 

Solteiro 13,33 

Divorciado - 

Viuvo 6,66 

ESCOLARIDADE 

Não Sabe Ler 20 

Fundamental Incompleto 66,66 

Fundamental Completo 6,66 

Segundo Grau Incompleto - 

Segundo Grau Completo - 

Terceiro Grau Incompleto - 

Terceiro Grau Completo 6,66 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em relação ao destino dos produtos cultivados, a maioria 

dos agricultores em São Sebastião (93,33%), relataram ser 

para venda e consumo. 

A aplicação indiscriminada e excessiva de agrotóxicos 

pode desencadear o surgimento de pragas agrícolas mais 

resistentes gerando a necessidade de aplicação de novos 

produtos para controlá-las ou combatê-las, aumentando a 

dependência dos agricultores quanto ao uso dos agrotóxicos 

(SOUSA et al., 2011 apud SILVA et al., 2013). 
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De acordo com Rosa e colaboradores (2011), a 

exposição aos agrotóxicos pode ocorrer, basicamente, por três 

formas: a contaminação ocupacional (trabalhadores rurais e 

agricultores camponeses que lidam diariamente com tais 

produtos), a contaminação alimentar (ingestão de alimentos 

contaminados com agrotóxicos) e a contaminação ambiental 

(“acidentes” na produção ou aplicação de agrotóxicos). 

A contaminação ocupacional por agrotóxicos é 

recorrente no Brasil. Trabalhadores rurais, em grandes e 

pequenas lavouras são contaminados, cotidianamente, sem 

que esta contaminação seja diagnosticada ou tratada. A 

indústria dos agrotóxicos afirma que estes produtos são 

seguros, caso utilizados dentro das normas, mas, as 

intoxicações ocupacionais, no entanto, se multiplicam 

diariamente. Os efeitos adversos à saúde decorrem não apenas 

da exposição aguda, mas também da exposição crônica aos 

agroquímicos. Além da contaminação direta/ocupacional e da 

contaminação via ingestão de alimentos com resíduos, tem sido 

muito relevante no Brasil os casos de contaminação ambiental 

(CARNEIRO et al, 2012). 

O sintoma que predominou nos agricultores 

entrevistados foi alterações na visão (60%). 

A análise da AChE plasmática na primeira coleta, indicou 

redução enzimática em 18,75% dos agricultores (Tabela 4), 

esses mesmos dados foram encontrados na análise da AChE 

eritrocitária (18,75%), indicando uma intoxicação aguda e 

crônica desses trabalhadores (Tabela 5). O quadro clínico 

indicativo de intoxicação aguda se estabelece quase que 

imediatamente após a exposição ao agrotóxico, possuindo um 

tempo de meia vida no plasma de até uma semana (PACHECO-

FERREIRA, 2008).  
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Tabela 3: Frequência dos sintomas sentidos pelos agricultores 

após uso de agrotóxicos. 

Respostas 
Sintomas 

Sim (%) Não (%) 
Não 

responde
u (%) 

Dores de cabeça frequente 13,33 86,66 - 

Lesões na pele 26,66 73,33 - 

Alterações na visão 60 40 - 

Alterações na audição - 100 - 

Dormencia frequentemente 20 80 - 

Falta de sensibilidade 6,66 93,33 - 

Infecções com frequencia 13,33 86,66 - 

Alergias aos produtos químicos 6,66 86,66 6,66 

Edema no corpo 13,33 86,66 - 

Sangue na urina - 100 - 

Nauseas 13,33 86,66 - 

Falta de apetite 20 80 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
 

Tabela 4: Atividade da AChP nos agricultores de cultivo 

convencional no período de 2017 e 2018. 

Atividade da AChP no agricultor (U/L) 

1ª coleta  2ª coleta  

Valor 
determinado 
MIN –  MAX 

Reduzido  
N (FR%) 

Normal 
N 

(FR%) 

Valor 
determinado 
MIN –  MAX 

Reduzido 
N (FR%) 

Normal  
N 

(FR%) 

3.188,2 – 
8.982,1 

3 
(18,75) 

13 
 (81,25) 

4.406,2 – 
6.990 

3 
(30) 

7 
(70) 

N-número de indivíduos, FR- frequência relativa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na segunda coleta 30% apresentaram baixo nível de 

AChE plasmática (Tabela 4) e 30% AChE eritrocitária (Tabela 

5). Observa-se então que na segunda coleta ocorreram os 

maiores níveis de intoxicação aguda e crônica entre os 
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agricultores. Segundo Brum (2010), a ampla utilização provoca 

impactos na saúde humana, tornando-se imprescindível o 

monitoramento das pessoas envolvidas com esses compostos.  

Nas intoxicações crônicas, a AChE eritrocitária reflete 

uma manifestação de forma mais tardia e costumam ter um 

tempo de meia vida na hemácia de até 3 meses após o contato 

com compostos capazes de inibir a enzima (ROCHA JUNIOR 

et al., 2004).  

 

Tabela 5: Frequência relativa de AChE eritrocitária em 

agricultores de cultivo convencional em 2017 e 2018. 

 Atividade da AChE U/Ml no agricultor 

1ª coleta  2ª coleta  
Valor 

determinado 
MIN –  MAX 

Reduzido 
N (FR%) 

Normal 
N 

(FR%) 

Valor 
determinado 
MIN –  MAX 

Reduzido 
N (FR%) 

Normal  
N 

(FR%) 

N-número de indivíduos, FR- frequência relativa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Essas informações corroboram com os achados do 

questionário, onde a maioria (80%) relatou trabalhar todos os 

dias na agricultura. Que também pode ser associado aos dados 

coletados sobre a utilização de agrotóxicos, onde foi observado 

um alto índice de uso desses produtos entre os entrevistados 

(60%). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi perceptível a identificação de intoxicação aguda 

através da análise com o indicador bioquímico AChE 

eritrocitária em agricultores de cultivo convencional na primeira 

coleta (época da seca). Enquanto que na segunda coleta 

ocorreram maiores níveis de intoxicação aguda e crônica 



DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE INTOXICAÇÃO PELO INDICADOR BIOQUÍMICO 
ACETILCOLINESTERASE EM AGRICULTORES DE CULTIVO CONVENCIONAL  

328 
 

(época da chuva). Nas intoxicações crônicas, a AChE 

eritrocitária reflete uma manifestação de forma mais tardia 

tornando-se indispensável o monitoramento dos agricultores 

que manuseia refletido um importante aumento de problemas 

de saúde. 

Os  movimentos de Campanha Permanente Contra os 

Agrotóxicos e Pela Vida devem ser apreciados. É a partir dos 

movimentos sociais, que se almeja implantação de alterações 

estruturais na sociedade e nas suas formas de relações.  

Portanto, se faz necessário um trabalho árduo de 

divulgação e fortalecimento dos movimentos que buscam 

alternativas ao modelo devastador imposto pelo agronegócio. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BORGHETTI, C. et al. Intoxicações agudas por agrotóxicos: 
atendimento inicial do paciente intoxicado. Saúde de População 
Expostas à Agrotóxicos. PEVASPEA. Governo do Estado do Paraná – 
Secretaria de Saúde. 2018. 
BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a 
informações. Diário Oficial da União, 18 de nov 2011. 
BRUM, B. C. Anticorpos aviários como reagentes para o diagnóstico 
da intoxicação humana por organofosforados. Dissertação apresentada 
para obtenção do título de mestre em ciências na área de saúde pública. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 47f. 2010. 
CARNEIRO, F. F et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos 
dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, São Paulo: Expressão 
Popular, 2015.  
CARNEIRO, F. F. et al. Dossiê ABRASCO – Um alerta sobre os 
impactos dos agrotóxicos na saúde. Parte 1 - Agrotóxicos, segurança 
alimentar e saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2012. 
CITRGS. Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul. 
Monografias em toxicologia de urgência. Porto Alegre: v.1, 1997. 
CHATONNET, A.; LOCKRIDGE, O. Comparison of butyrylcholinesterase 
and acetylcholinesterase. Biochemical Journal, v. 260, p. 625-634, 1989. 



DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE INTOXICAÇÃO PELO INDICADOR BIOQUÍMICO 
ACETILCOLINESTERASE EM AGRICULTORES DE CULTIVO CONVENCIONAL  

329 
 

DUTRA, R. M. S.; SOUZA, M. M. O. Impactos negativos do uso de 
agrotóxicos à saúde humana. Journal of Personality and Social 
Psychology, v. 1, n. 1, p. 1188–1197, 2017. 
FILHO, A. A.; CAMPOLINA, D.; DIAS, M. B. Toxicologia na Prática 
Clínica. Belo Horizonte: Folium, 1a edição, 2001. 
FISHEL, F., ANDRE, P. Pesticide poisoning symptoms and first aid. 
Agricultural MU Guide. University of Missouri. Columbia: MU Extension, 
2002. 
KING, A. M.; ARON, C. K. Organophosphate and Carbamate Poisoning. 
Emergency Medicine Clinics of NA, v. 33, n. 1, p. 133–151, 2015. 
LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. 
Rio de Janeiro. ASPTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 
Alternativa, 2011. 
MARICONI, F. A. M. Inseticidas e seu Emprego no Combate às Pragas. 
São Paulo: Editora Agronômica, 1980. 
PACHECO-FERREIRA, H. Epidemiologia das substâncias químicas 
neurotóxicas. In: MEDRONHO, R. et al. Epidemiologia. Rio de Janeiro: 
Atheneu, p. 577-586, 2008.  
PEREIRA, L. M. Análise de riscos ambientais na aplicação de 
defensivos agrícolas em propriedade rural. 2014. Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Departamento de ciências 
exatas e engenharias. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Engenharia de Segurança do Trabalho. 
PEZZEMENTI, L.; CHATONNET, A. Evolution of cholinesterases in the 
animal kingdom. Chemico-Biological Interactions, v. 187, p. 7-33, 2010. 
PIGNATI, W. A. et al.  Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no 
Brasil: uma ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 22, n.10, p. 3281-3293, 2017. 
ROCHA JÚNIOR et al. Síndromes neurológicas induzidas por praguicidas 
organofosforados e a relação com o suicídio. Saúde Rev., Piracicaba, v. 6, 
n. 14, p. 53-60, 2004. 
ROSA, I. F.; PESSOA, V. M.; RIGOTTO, R. M. Introdução: agrotóxicos, 
saúde humana e os caminhos do estudo epidemiológico. Parte 2 - A 
modernização agrícola produz desenvolvimento, trabalho e saúde? In 
Agrotóxicos, Trabalho e Saúde: vulnerabilidade e resistência no contexto 
da modernização agrícola no Baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC, 
p. 217-256, 2011. 
SILVA, R. N.; SILVA, J. M.; SILVA, W. C. Horticultores e agrotóxicos: 
estudo de caso no município de Arapiraca (AL). Revista Ibero-Americana 
de Ciências Ambientais, Aquidabã, v.4, n.1, p.56-68, 2013. 
SILVA, A. R. et al. Percepção .de risco no uso de agrotóxicos em cinco 
comunidades rurais no município de Pombal – PB. Revista Verde, n. 5, p. 
01-09, dez, 2014. 



DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE INTOXICAÇÃO PELO INDICADOR BIOQUÍMICO 
ACETILCOLINESTERASE EM AGRICULTORES DE CULTIVO CONVENCIONAL  

330 
 

ZANINI, O. Fundamentos de Toxicologia. São Paulo: Editora Atheneu, 
1996. 



GERONTOLOGIA AMBIENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

331 
 

CAPÍTULO 18 
 

GERONTOLOGIA AMBIENTAL: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Denise Reinaldo Pereira RAMOS 1 

Jaqueline Gomes CAVALCANTI 2  
1 Mestre em Psicologia Social pela UFPB;  
2 Mestre em Psicologia Social pela UFPB;  

denise_pereira01@hotmail.com 

 

RESUMO: O estudo do envelhecimento é multidisciplinar e 
envolve vários temas, dentre eles a gerontologia ambiental. 
Este estudo teve por objetivo analisar publicações científicas 
acerca da gerontologia ambiental, por meio de uma revisão 
sistemática. Assim, realizou-se, em outubro de 2018, uma 
busca dos últimos cinco anos, julho de 2013 a julho de 2018, de 
artigos, dissertações e teses no idioma português, espanhol e 
inglês, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da saúde (Lilacs), Medical 
Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), e no 
repositório Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Utilizou-
se como descritores “gerontologia” e “ambiental”. Após 
avaliação dos artigos foram selecionados três manuscritos para 
discussão. Os resultados revelaram que um estudo foi no 
âmbito nacional e dois desenvolvidos no México, tendo nestas 
últimas pesquisas autores em comum. Não foram encontrados 
pesquisas da atuação específica do gerontólogo, no entanto os 
estudos avaliaram aspectos socioafetivos dos idosos nos 
ambientes e os riscos a eles relacionados, além de apresentar 
as funções do ambiente (apego, segurança, autonomia etc). 
Destaca-se a ausência encontrada nos estudos acerca das 
políticas públicas voltadas para a questão da longevidade e o 
ambiente. Acredita-se que a gerontologia constitui uma área de 
atuação importante, mas que ainda são insuficientes pesquisas 
de campo publicadas com a temática. 



GERONTOLOGIA AMBIENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

332 
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INTRODUÇÃO 

 

A gerontologia ambiental (GA) é uma área 

multidisciplinar que tem por finalidade compreender as 

influências do ambiente físico e social no processo do 

envelhecimento, ou seja, de acordo com Carvalho (2017) a GA 

permite descrever e explicar as mudanças características do 

processo de envelhecimento, incluindo os aspectos genéticos, 

biológicos, psicológicos e socioculturais. 

 Pode-se afirmar que a gênese da gerontologia ambiental 

remota desde a década de 1920 com as contribuições da 

Sociologia, da Psicologia Social de Kurt Lewin (década de 

1930), da Psicologia da aprendizagem (década de 1940 e 50) e 

da Psicologia ambiental (década de 1960) (BATISTONI, 2014) 

que destacaram a relevância das inter-relações estabelecidas 

entre pessoa e ambiente. Atualmente, encontram-se também 

estudos na área da arquitetura (SATIRO, 2014), geografia 

(NÓBREGA, 2017), terapia ocupacional (MONTEIRO, 2013), 

engenharia (PEREIRA et al., 2018) entre outros. 

 Tradicionalmente as perspectivas acerca do 

envelhecimento humano foram durante anos explicados 

apenas por modelos biológicos e aumento da idade, no entanto, 

desde século passado a visão se tornou mais multidimensional, 

considerando também a influência ambiental e social do 

indivíduo (BATISTONI, 2014) 

 Após essas maiores explanações acerca do processo de 

envelhecer, os estudiosos do desenvolvimento classificaram o 

envelhecimento em três subdivisões: primário (senescência) e 

secundário (senilidade). Assim, a senescência, de acordo com 
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Papalia e Feldman (2012), caracteriza-se pelo envelhecimento 

normal, gradual, progressivo e que atinge a todos. No entanto, 

este tipo de envelhecimento é multifatorial, sendo afetado por: 

relações interpessoais, atividades físicas, alimentação, 

educação e posição social. No que diz respeito à senilidade é 

caracterizada por um envelhecimento com patologias, estas 

decorrentes de fatores genéticos, estilo de vida inadequado ou 

por fatores ambientais (acidentes, por exemplo). 

 Sendo assim, acredita-se que o ambiente exerce 

influência significativa no envelhecimento saudável. Quando se 

refere a ambiente, pode-se afirmar que é uma composição do 

meio material onde se vive e também do efeito moral que esse 

meio físico tem sobre o comportamento do ser humano 

(BESTETTI, 2014). Destaca-se que o homem como ser social 

interage com o ambiente físico e este pode ser favorecedor ou 

não do seu bem-estar, assim é imprescindível entender essa 

interpelação. 

 Uma área da psicologia que está relacionada com a 

gerontologia ambiental é a denominada Psicologia Ambiental 

(PA). Esta se interessa em avaliar a percepção que o indivíduo 

tem em relação ao ambiente e a influência que este exerce 

sobre o sujeito. A PA se compromete em entender as 

construções de significados elaboradas pelo indivíduo em sua 

relação com o meio físico e social e as manifestações que são 

derivadas dessa interação (LOPEZ; FELIPPE; KUHNEN, 2012).  

Em relação ao envelhecimento, a Psicologia Ambiental 

remetem seus estudos a temas como apego ao lugar (ELALI; 

MEDEIROS, 2018) e acessibilidade (SILVA, 2014). 

 Desse modo, no que se refere ao apego ao lugar, pode-

se definir como a relação afetiva da pessoa com o ambiente e 

abrangem também outros estudos como topofilia, lugar, 

territorialidade, permanência no lugar etc. (ALVES, 2014). 
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Torres (2015) afirma que as pessoas e principalmente o idoso 

constroem ao longo do tempo uma identidade no lugar, nas 

quais são formadas a partir de um conjunto de cognições, laços 

afetivos e de pertença relacionados ao local onde residem.   

 Assim, pode-se afirmar que os sujeitos desenvolvem 

apegos a esses locais, no qual os transforma em espaços 

emocionais chegando a caracterizar dependência com os 

mesmos. Ao se falar em idosos, essa dependência 

possivelmente é maior, pois os lugares que residem há anos 

são adaptados a fim de compensar as perdas funcionais 

decorrentes do envelhecimento (SOARES; CUSTÓDIO, 2011). 

Assim, pesquisas como a de Alves (2014) afirmaram a 

resistência que há, principalmente nos idosos, em mudança de 

logradouro, mesmo em se tratando de área de risco à vida.. 

 Partindo dessa perspectiva de que o ambiente exerce 

influência sobre os sujeitos, alguns estudos empíricos tem sido 

levados a cabo no contexto do envelhecimento. A despeito 

disso, Pereira et al. (2006) alertam, em sua pesquisa, que o 

ambiente físico em que o idoso está inserido deve ser 

considerado, tendo em vista que esse apresenta uma influência 

na qualidade de vida global do mesmo. Do mesmo modo, o tipo 

de habitação (altura dos prédios, a disposição dos edifícios no 

espaço, ou a quantidade de tráfego existente) possui uma 

implicação no bem estar subjetivo do idoso (PINHEIRO, 2017). 

Na mesma direção, Santos e Chalhub (2012) argumentam que 

a percepção dos idosos em relação ao ambiente onde eles 

vivem está intimamente ligada ao seu bem-estar psicológico. 

 De acordo com Salvador et al., (2008) esse impacto 

também pode ser verificado na prática de atividade físicas dos 

idosos. Assim sendo, o conjunto de estruturas específicas do 

ambiente comunitário - como a presença de igrejas ou templos 

religiosos, praças, academias, agências bancárias ou unidades 
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básicas de saúde, bem como a percepção de boa segurança e 

convite de amigos para fazer atividade física - estão associados 

com a prática de atividades físicas no lazer e devem ser 

considerados no planejamento de programas de promoção de 

atividades físicas para a população idosa. 

 Por sua vez, no estudo de Portero, Alarcon e Padura 

(2017) com 316 idosos espanhóis, verificou-se que a satisfação 

desses dependiam tanto da qualidade das características 

físicas da própria casa, quanto sobre os recursos e qualidade 

do contexto residencial. Além disso, a avaliação das condições 

de habitação previam o grau de adaptação do lar e o nível de 

satisfação residencial dos idosos. A despeito disso, Geib em 

2012 já destacava que o comprometimento da salubridade e 

dos padrões arquitetônicos no espaço habitacional tem 

implicação na saúde do idoso brasileiro. 

 O contexto ambiental urbano também apresenta 

influências na vida dos idosos, acerca disso, Oliveira, Cruz e 

Ferreira (2015) evidenciam em sua pesquisa que existe um 

grande número de idosos que se tornam vitimas das vias 

públicas mal sinalizadas e com pouca acessibilidade. Essa 

realidade é constatada sobretudo pelas dificuldades que essa 

população tem de captar novas informações. Outro agravante 

diz respeito ao aumento dos veículos nas vias urbanas, fazendo 

com que os idosos se tornem um grupo vulnerável para 

acidentes. A este respeito, estudos indicam que o ambiente 

poder ser o maior causador de quedas de idosos (VACCARI, 

2016; FABRICIO ET AL., 2003, NEVES ET AL., 2016). 

  Diante disso, Barros et al., (2014) destacam a 

necessidade de que haja uma construção de um  ambiente 

adequado para esse grupo, em que sejam garantidas o acesso 

físico e adaptações ambientais, como banheiros adaptados. Na 

mesma direção, Nacimento et al.(2015) chama atenção para a 
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realidade   para idosos, destacando que o crescimento da 

população idosa na realidade local não acompanha as 

condições estruturais desta emergência hospitalar, em especial 

no que se refere ao ambiente físico necessário, para atender à 

demanda e necessidades de pacientes idosos. possuem 

necessidades específicas diante de suas condições físicas, 

psicológicas e sociais. 

 Conforme se verificam nos estudos empíricos 

supracitados aspectos concernente ao ambiente tem impactos 

positivos ou negativos na vida dos idosos, sendo um importante 

preditor para a saúde, atividade física, satisfação com a vida e 

qualidade de vida. 

  Neste sentido, boas condições de mobilidade urbana, 

acesso, estrutura física e habitação podem proporcionar ao 

idoso melhor convívio social, aumentando a qualidade de vida 

dessa população. Tais achados abrem portas pra investigações 

em torno do ambiente do idoso. Não obstante ainda são poucos 

estudos com esse enfoque, sobretudo considerando a 

perspectiva da gerontologia ambiental especificamente. 

Nesta perspectiva, o presente manuscrito teve por 

objetivo analisar publicações científicas acerca da gerontologia 

ambiental, por meio de uma revisão sistemática de artigos, 

dissertações e teses dos últimos 5 anos em três bases de 

dados, descritas na próxima sessão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com o objetivo de analisar as publicações em 

gerontologia ambiental, realizou-se, em outubro de 2018, uma 

busca dos últimos cinco anos, julho de 2013 a julho de 2018, de 

artigos, dissertações e teses no idioma português, espanhol e 

inglês, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-
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Americana e do Caribe em Ciências da saúde (Lilacs), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), e no 

repositório Scientific Eletronic Library Online (Scielo). 

 Os descritores utilizados foram escolhidos por meio de 

consulta nos “Descritores em Ciências da Saúde” com o uso do 

termo “gerontologia” e “ambiental”. Assim, para o termo 

“gerontologia”, em português/espanhol/inglês respectivamente 

ficou gerontologia/gerontologia/gerontology. Para o termo 

“ambiental”, em português/espanhol/inglês respectivamente 

ficou ambiental/environmental/ambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira etapa da busca foi feito um cruzamento dos 

descritores, sendo encontrados 22 trabalhos, descritos na 

tabela 1: 

 

Tabela 1 – Relação quantitativa de obras sobre gerontologia 

ambiental nas bases pesquisadas, período 2013-2018. 

 

Base de dados Descritor em inglês/ espanhol/ português 

Lilacs 06 

Medline 06 

Scielo 10 

Fonte: Dados de pesquisa 

Depois foi realizada uma triagem do material, por meio 

da leitura de seus resumos/ resumem / abstract. Os trabalhos 

que não apresentavam qualquer relação com gerontologia 

ambiental, pesquisas bibliográficas e livros foram descartados. 

Um estudo foi encontrado em duas bases de dados (Scielo e 
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LILACS), no entanto a maioria dos outros manuscritos eram 

pesquisas bibliográficas (10 trabalhos). Os resultados da 

pesquisa, 03 trabalhos, foram organizados em uma tabela 

(Tabela 2), de acordo com a referência, base de dados e 

principal temática abordada no estudo. 

 

Tabela 2 – Gerontologia Ambiental, segundo literatura 

analisada (2013-2018). 

 Referência Base de 
dados 

 

Tema 

1 NASCIMENTO, R. G. et. al. 
Condições de habitação e grau 
de satisfação domiciliar entre 
idosos ribeirinhos amazônicos. 
Psico-USF, 22 (3), pp.389-399, 
2017. 
 
 

Scielo 
 

LILACS 
 

À perspectiva 
da Psicologia 
Ambiental e 
da 
Gerontologia 
Social como 
aporte 
teórico para 
investigar as 
condições 
habitacionais 
de idosos 
ribeirinhos 
amazônicos, 
e descrever o 
grau de 
satisfação 
dos mesmos 
quanto ao 
ambiente de 
moradia 
onde vivem. 

2 CHÁVEZ-ALVARADO, R. 
SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, D. 

 
 

A pesquisa 
analisa os 
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Envelhecimento vulnerável em 
famílias propensas a 
inundações e sua adaptação às 
mudanças climáticas nas 
cidades latino-americanas: o 
caso de Monterrey. Papeles de 
población, 22(90), pp 9-42, 
2016. 
 
 
 
 

 
 

Scielo 

fatores que 
determinam 
a 
vulnerabilida
de do 
envelhecime
nto da 
população 
em 
domicílios 
afetados por 
inundações 
recorrentes 
na cidade de 
Monterrey 
(México) e 
sua 
capacidade 
de se adaptar 
aos riscos. 

3 SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, D.; 
CORTÉS TOPETE, M. B. 
Espaços públicos atraentes no 
envelhecimento ativo e 
saudável. O caso do mercado 
Terán, Aguascalientes 
(México). Revista de Estudios 
Sociales, 57, pp. 52-67, 2016. 

 
 
 
 

Scielo 

Utiliza a 
abordagem 
da 
gerontologia 
ambiental e 
os achados 
sobre a 
atratividade 
do mercado 
para os 
idosos como 
maneira de 
compreender 
o 
envelhecime
nto ativo e 
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saudável no 
local e a 
qualidade de 
vida na 
velhice. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Conforme observado e de acordo com os critérios 

estabelecidos, não foram encontradas muitas publicações 

acerca da gerontologia ambiental, contando apenas com 3, dos 

quais o ano com maior número de publicações foi o de 2016 (2), 

seguido de 2017 (1). Desses manuscritos, um foi desenvolvido 

no Brasil (NASCIMENTO, 2017) e dois no México. Verifica-se 

ainda que dois desses manuscritos (CHÁVEZ-ALVARADO; 

SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2016; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ; 

CORTÉS TOPETE, 2016) compartilham os mesmos autores, 

indicando ser um campo de interesse de um específico grupo. 

 O primeiro estudo mencionado, proposto por Nacimento 

et al., (2017), teve como objetivo investigar as condições 

habitacionais de idosos ribeirinhos amazônicos, assim como, 

descrever o grau de satisfação dos mesmos quanto ao 

ambiente de moradia onde vivem. A pesquisa foi realizada com 

23 idosos residentes das ilhas fluviais do município de Cametá, 

Pará, Bras e utilizou como instrumento: o Inventário sobre as 

Condições de Habitação e o Instrumento de Avaliação da 

Satisfação Domiciliar. Os resultados apontaram que mesmo 

inadequadas condições, grande isolamento territorial, e baixo 

nível socioeconômico dos idosos ribeirinhos amazônicos, esses 

apresentam bom grau de satisfação no que diz respeito ao 

ambiente domiciliar, exceto em relação à acessibilidade e 

segurança. 
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 Nesta tela, percebe-se a importância da satisfação do 

idoso ao lugar, que independe das inadequadas condições 

físicas do ambiente, parece que outro fator foi mais relevante 

para a satisfação com o lugar, como as experiências nele 

vividas. Corroborando com essa hipótese, a dissertação 

defendida por Alexandra Sofia de Camões dos Santos (2014) 

na área da gerontologia social levantou o questionamento “O lar 

de idosos seria um lugar de vida ou de morte social?” Neste 

sentido, a pesquisadora afirma que a depender dos tipos de 

relações estabelecidas no ambiente pelo idoso, se as 

satisfações de suas necessidades fundamentais não são 

preenchidas, se não há um sentimento de pertença ou de 

utilidade, então a vida nesta fase de desenvolvimento pode 

assemelhar-se a um período de morte social. Aqui se observa 

que a satisfação com o lugar também está mais relacionada a 

questões socioafetivas que físicas do ambiente. 

 O segundo estudo foi proposto por Chávez-Alvarado e 

Sánchez-González (2016). Neste manuscrito os pesquisadores 

analisam os fatores que determinam a vulnerabilidade de 

idosos que residem na cidade de Monterrey (México), que são 

afetados por recorrentes inundações e sua capacidade de se 

adaptar aos perigos das mudanças climáticas. Assim, os 

pesquisadores avaliaram as principais características sócio-

demográficas da população de 60 anos ou mais nos agregados 

familiares, os fatores determinantes da vulnerabilidade do 

envelhecimento no local e onde está o envelhecimento da 

população vulnerável a inundações e com capacidade limitada 

para se adaptar aos crescentes perigos da mudança climática. 

 Os resultados indicam que a vulnerabilidade do 

envelhecimento no local é explicada por fatores de pressão 

ambiental, competência funcional, envelhecimento avançado, 

exclusão social e capacidade de gerenciamento de risco.  A 
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distribuição da população envelhecida e vulnerável se mostrou 

uma maior concentração no centro urbano, colônias 

demograficamente envelhecidas e nas colônias de alta 

marginalização social da periferia de Monterrey. Os 

pesquisadores concluíram que as deficiências detectadas na 

gestão de risco e a capacidade limitada das pessoas idosas em 

se adaptar às recorrentes inundações favoreceram sua 

vulnerabilidade às mudanças climáticas. 

 Reforçando essa importância do estudo das 

vulnerabilidades em idosos em relação ao ambiente, Bodstein, 

Lima e Barros (2014) concluíram, por meio de estudos de 

revisão bibliográfica, que o idoso em se tratando de contexto de 

desastre é considerado vulnerável, porque além do declínio da 

capacidade funcional decorrente do processo de 

envelhecimento, múltiplos fatores contribuem para a redução da 

resiliência dos idosos, como enfermidade, obesidade, 

deficiência e habitação em área de risco. Ademais, os acidentes 

sofridos em ambientes domésticos e também em espaços 

externos, adicionados a doenças e/ou limitações funcionais, 

aumentam ainda mais a vulnerabilidade dos idosos em 

situações de desastres, já que fatores como percepção de risco, 

atenção, agilidade e mobilidade dificultam ou impedem as 

respostas nessas situações. 

 O terceiro estudo (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ; CORTÉS 

TOPETE, 2016) foi realizado com 60 pessoas de 60 ou mais 

anos, distribuídos por gênero e faixa etária: 60-74 anos idosos 

ativos e idosos independentes - e 75 ou mais anos - passivo e 

frágil. Esse teve como finalidade conhecer quais atributos do 

ambiente e as funções do ambiente social determinam a 

atratividade do mercado na cidade de Aguascalientes (México). 

Como instrumento foi utilizado um questionário composto por 

perguntas e 180 itens. Na pesquisa eles foram avaliados as 
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seguintes funções do ambiente - segurança, bem-estar, apego 

ao lugar, interação social, autonomia, familiaridade, simpatia, 

versatilidade e identidade - como os atributos do ambiente - 

mobilidade, áreas verdes, proximidade, equipamentos, 

qualidade ambiental e legibilidade- através de uma escala Likert 

de 5 pontos. Os resultados mostraram que a atratividade do 

mercado dos idosos é determinada pela funcionalidade dos 

atributos do ambiente físico-construído e pela usabilidade das 

funções do ambiente social. 

 É interessante evidenciar que o foco dessa última 

pesquisa estava em como o espaço público pode atrair pessoas 

idosas e escolhe como local de análise um mercado público no 

México, que geralmente é caracterizado por insuficiência de 

lazer para idosos. Os autores encontraram que um local de 

comércio atrativo pode ser um indicador de envelhecimento 

ativo.  Corroborando com a importância do ambiente e o 

envelhecimento ativo, Rancura et al. (2016) publicaram um 

manuscrito no qual descrevem as contribuições de um projeto 

de educação ambiental denominado “Clube Tetéia” da 

Fundação Parque Zoológico de São Paulo. O projeto é voltado 

para o envelhecimento ativo e a inclusão social dos idosos. 

 A ação educativa é desenvolvida por profissionais de 

diferentes áreas do Zoológico e educadores do parque que 

junto com um grupo de 20 idosos se encontram quinzenalmente 

e realizam atividades teóricas e práticas, como visitas às áreas 

técnicas e de exposição do zoológico e a realização de oficinas 

e dinâmicas de grupo. Os autores afirmaram que a promoção 

de estratégias que valorizem e proporcionem qualidade de vida, 

bem estar e um envelhecimento ativo aos idosos está 

intrinsicamente relacionada com as questões ambientais. 

 O projeto Clube Tetéia, foi chamado em homenagem a 

uma fêmea de hipopótamo que viveu por muitos anos e obteve 
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o bem estar na velhice na Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo. O projeto passou a integrar o Programa de Educação 

Ambiental do Zoológico em 2013 e recebeu o apoio do Curso 

de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo (EACH/USP) e da Universidade 

Aberta da Terceira Idade (UnATI). 

 Analisando os três estudos, o de Nascimento et al. 

(2017), foi o único que teve como aporte teórico a perspectiva 

da Psicologia Ambiental junto com a da gerontologia social. No 

manuscrito os autores afirmam que ao envelhecer os indivíduos 

diminuem suas capacidades de adaptação e se tornam mais 

sensíveis ao ambiente e que o aporte da Psicologia Ambiental 

permite uma compreensão holística do sujeito e assim dá 

suporte para criação de estratégias para melhorar sua 

qualidade de vida. Destaca-se aqui a importância do 

desenvolvimento de pesquisas com caráter interdisciplinar, pois 

a construção do conhecimento necessita ser de uma forma 

perspicaz de agregar conhecimentos abrangentes e completos 

e a interdisciplinaridade permite essas possibilidades infinitas. 

 Percebe-se que em nenhuma das três pesquisas 

encontradas estavam relacionadas à atuação do profissional 

gerontólogo. Tendo em vista ser um campo do saber em 

construção, mas que consiste a nível nacional em uma 

profissão regulamentada desde o ano de 2004, na qual a 

Universidade de São Paulo foi pioneira e depois outros países 

foram implantando em suas universidades. 

 De acordo com Carvalho e Hennington (2015) os cursos 

de graduação e bacharelado em Gerontologia têm como 

finalidade capacitar profissionais para que compreendam os 

fenômenos que acompanham o envelhecimento humano, 

formando profissionais específicos e denominados 

gerontólogos. 
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 Batistoni (2014) alerta para a importância da atuação do 

gerontólogo no campo da Gerontologia Ambiental. O autor 

afirma que frente ao aumento da longevidade, o profissional 

gerontólogo surge em diversos espaços de atuação profissional 

como clínicas, instituições, locais de recreação, elaboração de 

políticas públicas etc, cabendo a ele atentar para o plano de 

influências dos ambientes sociofísicos em suas tarefas de 

avaliação e intervenção. 

 Destaca-se que as pesquisas encontradas, segundo os 

critérios estabelecidos de busca, não evidenciaram a 

importância da construção de políticas públicas na área da 

gerontologia ambiental. Um estudo de revisão de narrativa 

desenvolvido por Portella e Lima (2018), apresentam reflexões 

acerca das políticas públicas relacionadas às quedas para que 

a população idosa possa obter um envelhecimento saudável. 

Os autores destacam uma campanha iniciada no ano de 1999 

pela Organização Mundial da Saúde com o tema “década do 

osso e da articulação”, mas percebe-se a insuficiência de 

políticas específicas para idosos neste aspecto e levantam a 

problemática de uma ação abrangente tangenciada ao 

envelhecimento. 

 

CONCLUSÕES  

 

Percebe-se, com esta revisão, que de acordo com os 

critérios estabelecidos de pesquisa, que ainda são escassos os 

trabalhos de campo voltados para a Gerontologia Ambiental. A 

maioria dos trabalhos foram desenvolvidos em âmbitos 

internacionais e com a presença de um mesmo autor. 

 Acredita-se que o campo da gerontologia ambiental no 

Brasil tende se crescer, principalmente pela necessidade atual 

de um envelhecimento saudável para uma população cada vez 
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mais longeva. Espera-se que o material aqui elaborado 

contribua para promoção da saúde aos idosos, bem como 

influencie a comunidade científica para pesquisas e 

intervenções nesse campo do saber.   
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RESUMO: A água ainda é um dos principais agentes 
transportadores de contaminantes para a cadeia alimentar. Este 
estudo teve como objetivo analisar parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos de qualidade da água que podem indicar 
riscos à saúde dos usuários. Foram selecionadas para a 
pesquisa 12 escolas municipais de ensino fundamental em um 
bairro da cidade de Joinville – SC. As condições de 
abastecimento contaram com água tratada em sete instituições, 
poço raso em quatro delas, rio e nascente em uma escola cada. 
Como indicadores, concentrações de nitrogênio-nitrato (NO-

3) e 
nitrogênio-nitrito (NO-

2), valores de pH, turbidez, cor aparente, 
concentração de cloro residual livre e a presença de coliformes 
totais e Escherichia coli foram objeto de exame. Para as 
análises físico-químicas foram utilizados os métodos 
colorimétrico para cor, cloro residual livre, nitrato e nitrito; 
nefelométrico para a turbidez e amperométrico para a 
determinação do pH. Para a quantificação de coliformes totais 
e Escherichia coli foi realizada a fermentação em tubos 
múltiplos com uso do reagente Colilert®. Escolas que utilizam 
fontes alternativas de abastecimento apresentaram 
contaminações por coliformes totais e E. coli, oferecendo riscos 
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à saúde dos usuários. Sugere-se que sejam instalados 
sistemas individuais de cloração nestas instituições para que a 
água ofertada não contenha organismos patogênicos. 
Palavras-chave: Água. Indicadores de Qualidade. Riscos à 
Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A obtenção de água potável segura é um desafio global 

para o desenvolvimento urbano (XIAO et al., 2019) que 

demanda um trabalho rigoroso e contínuo de pesquisa 

científica, tendo em vista a busca permanente pela redução de 

mortes de indivíduos decorrente do uso de água contaminada 

(O’FLAHERTY et al., 2018). 

Essas contaminações são em muitos casos provenientes 

de fontes difusas (BARAKAT et al., 2018) como esgoto 

doméstico, carreamento de poluentes pelas chuvas em áreas 

urbanas e agrícolas (KHAN et al., 2018), descargas industriais 

(HARTMANN et al., 2018), aquicultura e reflorestamentos 

(GEORGESCU-STATE; VAN STADEN; POPESCU-MANDOC, 

2018). 

A cidade de Joinville é mais populosa do estado de Santa 

Catarina, com um contingente estimado de mais de 583 mil 

habitantes (BRASIL, 2018), sendo que preocupações 

crescentes quanto à qualidade da água potável vem surgindo 

em função das atividades antropogênicas nessa região, 

principalmente no que diz respeito à agricultura e às indústrias. 

Joinville possui coleta e tratamento de esgoto com uma 

cobertura de cerca de 31,5% do total gerado, estando aquém 

da média nacional (FARIAS, 2017). 

A partir desse cenário, o objetivo do estudo foi analisar 

indicadores físico-químicos e microbiológicos da qualidade da 
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água e comparar com as especificações constantes na Portaria 

nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2011) 

e literatura internacional com o intuito de associar os valores 

encontrados a possíveis riscos à saúde pública. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram selecionadas para a pesquisa as 12 escolas 

municipais de ensino fundamental distribuídas no bairro Vila 

Nova (Fig. 1). As áreas em verde representam mata nativa ou 

agricultura, áreas azuis são ambientes de rizicultura e áreas 

magenta são espaços urbanizados. Sete escolas do total 

encontram-se em área rural e cinco escolas em área 

urbanizada, todavia, apenas cinco das escolas da área rural 

não possuem abastecimento da rede municipal de água tratada. 

A coleta das amostras foi feita em frascos de vidro 

esterilizados, diretamente nas torneiras instaladas nas 

instituições de ensino, sendo uma amostra obtida antes da 

entrada na caixa d’água (1) e outra após a passagem pela caixa 

(2). Os números apresentados entre parênteses após cada uma 

das condições apresentadas são utilizados como nomenclatura 

para elaboração do plano de amostragem da Figura 2. Após a 

coleta, todas amostras foram imediatamente acondicionadas 

em caixa térmica com gelo onde permaneceram por um período 

máximo de duas horas até a chegada ao laboratório, para o 

início das análises. 

As amostras foram recolhidas em cada uma das quatro 

estações climáticas, verão (1), outono (2), inverno (3) e 

primavera (4) para que se pudesse ter abrangência temporal no 

estudo, bem como entender impactos de variações nos índices 

pluviométricos e temperatura ambiente média.  
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Figura 1. Mapa de uso e ocupação do solo da região estudada 

com a localização das 12 escolas do bairro. Em verde, mata 

nativa ou agricultura, azul área de rizicultura e em magenta as 

áreas urbanizadas. 

 
Fonte: Primária 
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Os indicadores nitrogênio-nitrato (1) e nitrogênio-nitrito 

(2) foram selecionados em função da região a ser pesquisada 

possuir intensa atividade agrícola e indústria, já que este é um 

dos mais comuns contaminantes nas águas do mundo todo 

(BAHADORI et al., 2018; GARCIA-SEGURA et al., 2018). Já o 

cloro residual livre foi medido para verificar o cumprimento da 

legislação, tendo em vista que esse é o agente mais 

comumente utilizado para desinfecção da água (BIMAKR et al., 

2018).  

Para a execução do trabalho foi montado o plano de 

amostragem da Figura 2. 

 

Figura 2. Plano de amostragem para coleta de amostras de 

água nas escolas selecionadas. 

 
Fonte: Primária 

 

Os indicadores turbidez (4), pH (5), cor (6) coliformes 

totais (7) e E. coli (8) foram selecionados para esta pesquisa em 

função de serem parâmetros de potabilidade exigidos pela 



INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA E RISCOS À SAÚDE PÚBLICA: 
ESTUDO DE CASO EM BAIRRO DE JOINVILLE/SC 

355 
 

portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde do Brasil que 

podem indicar contaminação por esgoto doméstico (SAHA et 

al., 2018) e também eficiência do processo de tratamento da 

água. 

Foram utilizados os métodos colorimétrico para cor, cloro 

residual livre, nitrogênio-nitrato e nitrogênio-nitrito, 

nefelométrico para a turbidez, amperométrico para a 

determinação do pH e fermentação em tubos múltiplos para a 

determinação de coliformes totais e E. coli com 10 tubos, 

utilizando o reagente Colilert®. 

Os resultados das análises foram tabulados com o 

auxílio do Software Minitab 18 e comparados de acordo com os 

limites exigidos para cada parâmetro analisado citados na 

legislação brasileira para água potável. Os resultados são 

explicitados e discutidos de acordo com a literatura, através de 

gráficos para os parâmetros físico-químicos e  microbiológicos. 

Para que a tabulação pudesse ser analisada 

considerando as características individuais de cada escola, os 

estabelecimentos foram separados em classes distintas 

segundo a fonte de abastecimento de água, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Características das fontes de abastecimento em 

cada uma das escolas definidas como local de coleta. 

Escola Fonte de abastecimento 

1, 5, 7, 9, 10, 11 e 12 Água tratada da rede 

municipal 

2, 4 e 6 Água de poço raso 

3 Água de rio 

8 Água de nascente 

Fonte: Primária 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar das contaminações com nitratos na água serem 

as mais comuns em todo o mundo e poderem oferecer riscos à 

saúde da população (BAY et al., 2018), não foram encontradas 

quantidades destes compostos acima dos limites 

recomendados pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde 

do Brasil, conforme pode ser visto na Figura 3, independente da 

escola (Fig. 3a), estação do ano (Fig. 3b) ou ponto de coleta 

(Fig. 3c). Cada gráfico possui uma linha tracejada que indica os 

valores máximos ou mínimos para aquele indicador de acordo 

com a legislação federal brasileira. 

 

Figura 3. (a) Concentração de nitrato nas amostras de cada 

uma das escolas. (b) concentração de nitrato nas amostras em 

relação às estações do ano. (c) concentração de nitrato nas 

amostras em relação ao ponto de coleta. 

 
 Fonte: Primária 

 

O limite estabelecido pela legislação brasileira é mais 

restritivo que o recomendado pela organização mundial da 

saúde que estabelece níveis de até 50 mg.L-1 de NO-
3 em água 

potável (GARCIA-SEGURA et al., 2018). Dessa forma, sugere-

se que doenças que poderiam ser causadas por nitrato são 

muito improváveis de acontecer. 
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O indicador nitrogênio-nitrito (NO-
2) apresentou níveis 

bem abaixo do limite de 1 mg.L-1 (Figura 4) estabelecido na 

legislação brasileira e do sugerido pela Organização Mundial da 

Saúde de 3 mg.L-1 (FERRANTE et al., 2018), inspirando 

também segurança nesse quesito. Os valores não tiveram 

alterações considerando a escola (Fig. 4a), estação do ano (Fig. 

4b) ou o ponto de coleta (Fig. 4c). 

 

Figura 4. (a) Concentrações de nitrito nas amostras em cada 

uma das escolas. (b) concentração de nitrito nas amostras em 

relação às estações do ano. (c) concentração de nitrito nas 

amostras em relação ao ponto de coleta. 

 
 Fonte: Primária 

 

Sabe-se que o cloro é ainda o agente mais utilizado no 

mundo para a desinfecção da água (WANG et al., 2019) pela 

sua eficiência e baixo custo. Nesse contexto, as escolas que 

utilizam água tratada apresentaram em alguns casos níveis 

abaixo de 0,2 mg.L-1 (Fig. 5a), gerando assim um risco de 

contaminação por agentes biológicos antes do consumo 

humano. Já as escolas que utilizam água de fontes alternativas 

não têm processo de cloração, tendo esse risco potencializado. 

O resultado foi detectado em todas as estações do ano e 

independente do ponto de coleta (Figs. 5b e 5c). 
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Figura 5. (a) Concentração de cloro residual livre nas amostras 

em cada uma das escolas. (b) concentração de cloro residual 

livre nas amostras em relação às estações do ano. (c) 

concentração de cloro residual livre nas amostras em relação 

ao ponto de coleta. 

 
 Fonte: Primária 

A turbidez manteve valores abaixo do especificado na 

maioria das coletas, com exceção da escola 2 e da escola 4 

(Fig. 6a). Ambas escolas apresentaram as contaminações na 

estação do outono (Fig. 6b) e no ponto de coleta 1, antes da 

caixa d’água (Fig. 6c). 

As escolas 2 e 4 são abastecidas por água de poço raso, 

podendo ter ocorrido alguma turbulência no sistema de 

bombeamento que ocasionou o aumento de turbidez em 

apenas uma coleta em cada escola. Como os poços são 

lacrados não foi possível verificar em detalhe o ocorrido, todavia 

ambas tiveram o valor elevado antes da passagem pela caixa 

d’água, demonstrando assim que a sedimentação deve ter 

ocorrido nesse local, evitando dessa maneira a alta turbidez 

após a passagem pela caixa. Elevados valores de turbidez 

podem causar um aumento da formação de biofilmes, 

ampliando assim o risco de contaminações biológicas que 

podem desencadear doenças (LIU et al., 2018). 

O pH apresentou-se dentro dos valores estabelecidos 

pela legislação, com exceção apenas das escolas 2 e 6 (Fig. 



INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA E RISCOS À SAÚDE PÚBLICA: 
ESTUDO DE CASO EM BAIRRO DE JOINVILLE/SC 

359 
 

7a), ambas consumidoras de água de poço raso, independente 

das estações do ano (Fig. 7b) ou do ponto de coleta (Fig. 7c).  

 

Figura 6. (a) Turbidez das amostras em cada uma das escolas. 

(b) turbidez das amostras em relação às estações do ano. (c) 

turbidez das amostras em relação ao ponto de coleta. 

 
Fonte: Primária 

 

O pH apresentou-se dentro dos valores estabelecidos 

pela legislação, com exceção apenas das escolas 2 e 6 (Fig. 

7a), ambas consumidoras de água de poço raso, independente 

das estações do ano (Fig. 7b) ou do ponto de coleta (Fig. 7c).  

Estudos indicam que há uma correlação negativa entre 

pH e contaminações microbiológicas (ZHAO et al., 2018), ou 

seja, conforme há queda do pH, observa-se um aumento da 

biota. Assim sendo, o abaixamento de pH pode ser decorrente 

de contaminações microbiológicas, todavia sem descartar a 

hipótese de fatores geológicos e do sistema carbonato. 

 

  



INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA E RISCOS À SAÚDE PÚBLICA: 
ESTUDO DE CASO EM BAIRRO DE JOINVILLE/SC 

360 
 

Figura 7. (a) pH das amostras em cada uma das escolas. (b) 

pH das amostras em relação às estações do ano. (c) pH das 

amostras em relação ao ponto de coleta. 

 
 Fonte: Primária 

 

A cor aparente foi um dos fatores que apresentou a maior 

variabilidade tendo sido detectada acima do máximo permitido 

em todas as escolas (Fig. 8a), estações do ano (Fig. 8b) e 

pontos de coleta (Fig. 8c). Como a região de Joinville possui 

elevados índices pluviométricos e solos formados por turfa com 

presença de ácidos húmicos e fúlvicos, sugere-se que parte 

desse material seja carregado para as estações de tratamento 

de água e não seja removido por completo com o processo de 

cloração que pode ocasionar a formação de trialometanos, 

subprodutos de elevada toxicidade para os seres vivos (LI et al., 

2018). Neste estudo não foram avaliadas concentrações de 

trialometanos, porém sugere-se que em função da elevada 

presença de cor, esse indicador seja investigado na água 

tratada para garantir a segurança dos usuários. 
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Figura 8.  (a) Cor aparente nas amostras em cada uma das 

escolas. (b) cor aparente nas amostras em relação às estações 

do ano. (c) cor aparente nas amostras em relação ao ponto de 

coleta. 

 
Fonte: Primária 

 

Uma contaminação com coliformes totais foi detectada 

na escola 9 (Fig. 9a), que recebe água tratada. Sugere-se haja 

uma contribuição para essa ocorrência considerando de nesta 

mesma escola foi detectado nível de cloro abaixo do mínimo 

especificado (Fig. 5a). Outras escolas que recebem água 

tratada apresentaram valores de cloro abaixo do recomendado, 

porém não foram detectadas contaminações microbiológicas.  

Todas as escolas com águas de fontes alternativas 

apresentaram contaminação por coliformes totais (Fig. 9a), 

independente da estação do ano (Fig. 9b) e do ponto de coleta 

(Fig. 9c), que pode indicar contaminação fecal (BARAKAT et al., 

2018). Sugere-se que isso se deva ao fato de não haver 

cloração da água para consumo ou qualquer outro tipo de 

sistema de desinfecção em nenhum dos estabelecimentos 

educacionais. 

 

Figura 9. (a) Número de tubos positivos para coliformes totais 

nas amostras em cada uma das escolas. (b) número de tubos 

positivos para coliformes totais nas amostras em relação às 
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estações do ano. (c) número de tubos positivos para coliformes 

totais nas amostras em relação ao ponto de coleta. 

 

 
      (a) 

 
      (b) 

 
      (c) 

Fonte: Primária 

  

A presença de E. coli, causadora de infecções diarreicas 

(PARK et al., 2018) também foi detectada nas escolas 2, 3, 4 e 

8 (Fig. 10a), todas usuárias de água de fontes alternativas, 

independente das estações do ano (Fig. 10b) e do ponto de 

coleta (Fig. 10c). A única escola que utiliza água de fonte 

alternativa que não apresentou presença de E. coli foi a de 

número 6. Para todas escolas que recebem água tratada, não 

foi observada a presença do patógeno (Fig. 10a). 

 

Figura 10. (a) Número de tubos positivos para Escherichia coli 

nas amostras em cada uma das escolas. (b) número de tubos 
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positivos para Escherichia coli nas amostras em relação às 

estações do ano. (c) número de tubos positivos para 

Escherichia coli nas amostras em relação ao ponto de coleta. 

 

 
      (a) 

 
      (b) 

 
      (c) 

Fonte: Primária 

Para verificar a relação entre os indicadores cloro 

residual livre e as medidas microbiológicas, foi feita a correlação 

entre as variáveis, indicando que há uma relação inversamente 

proporcional de fraca a moderada. 

Sugere-se que isso se deve ao fato que na presença de 

altos teores de cloro os organismos patogênicos são 

eliminados. Todavia, percebeu-se em algumas situações que 

mesmo com teores baixos de cloro residual livre não são 

encontradas contaminações microbiológicas. Dessa forma, 

supõe-se que o tratamento de água municipal, apesar de em 

alguns pontos não garantir a quantidade mínima do sanitizante, 
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consegue eliminar os patógenos e após a saída da estação de 

tratamento a água não está sendo contaminada no sistema de 

distribuição ou nas caixas d’água das escolas estudadas. Os 

resultados dessa análise são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Correlação entre concentração de cloro residual livre 

e contaminações microbiológicas. 

Fatores Correlação 

Cloro residual livre x Coliformes totais -0,576 

Cloro residual livre x E. coli -0,332 

Fonte: Primária 

 

Vale lembrar que o método dos tubos múltiplos possibilita 

a conversão do número de tubos positivos no NMP (número 

mais provável). Essa escala varia de zero tubos positivos com 

NMP <1,1 até 10 tubos positivos com NMP > 23,0. No que 

dispõe a legislação brasileira, deve-se atentar para os valores 

positivos de coliformes e E. coli sendo necessário o reteste para 

verificar a procedência da contaminação e ensaios mensais 

mesmo para fontes alternativas. 

Sugere-se assim que as escolas que não possuem 

fornecimento de água tratada instalem nas suas dependências 

sistemas de cloração individuais antes da caixa d’água para que 

possa ser oferecida água isenta de organismos patogênicos 

aos estudantes. 

O cloro é o desinfetante mais  amplamente usado nessas 

situações (TSAGKARI; SLOAN, 2018), sendo também definido 

como método pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde do Brasil (BRASIL, 2011). 

 

CONCLUSÕES  
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Considerando os indicadores analisados pode-se dizer 

que a água fornecida nos locais estudados oferece riscos à 

saúde de seus usuários. Atenção especial deve ser dada às 

contaminações microbiológicas para os locais onde fontes 

alternativas de abastecimento são utilizadas. Nesses casos, 

sugere-se a implantação de sistemas de cloração individuais, 

evitando assim a proliferação dos patógenos. 

A mesma estratégia é sugerida para as residências de 

áreas rurais que utilizam água de fontes alternativas. Pode-se 

dizer que essa é uma estratégia eficaz para a desinfecção da 

água, amplamente utilizada e que apresentou neste estudo uma 

correlação inversamente proporcional de fraca a moderada com 

o número de tubos positivos de coliformes totais e E. coli, 

reforçando assim seu uso. 

Recomenda-se também que sejam tomadas medidas 

para identificar a possível presença de trialometanos na água 

tratada em função dos elevados níveis de cor observados em 

todos os locais de coleta. Esses subprodutos podem ocasionar 

diversas doenças e merecem monitoramento para minimização 

do risco de consumo de água contaminada. 
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RESUMO: O Centro Histórico de São Luís, localizado na capital 
maranhense abriga em seu acervo casarões históricos 
advindos do período colonial sob a formação e influência dos 
franceses e portugueses. Devido a ações antrópicas o mesmo 
encontra-se vulnerável em âmbito de conservação e higiene do 
ambiente, o que torna imprescindível a realização de pesquisas 
que avaliem esses aspectos. Para o desenvolvimento desse 
trabalho foram inicialmente realizadas pesquisas bibliográficas 
e estudos de campo no Centro Histórico de São Luís e houve a 
aplicação de 60 (sessenta) questionários semiestruturados no 
intuito de conhecermos os principais indicadores ambientais e 
de saúde pública da região, bem como sugerir algumas 
medidas mitigadoras para os problemas encontrados. O 
presente trabalho mostrou a existência de três indicadores de 
saúde pública e ambiental: Indicadores químicos gerados pelo 
lixo acumulado, indicadores biológicos gerados pela 
proliferação de animais vetores de doenças e indicadores 
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antrópicos gerados pela falta de cuidado e manutenção com os 
casarões e vias públicas da região. Os entrevistados relataram 
que o Centro Histórico carece urgentemente de obras de 
revitalização, limpeza pública e de fiscalização sanitária e 
epidemiológica mais intensa tanto em relação a 
responsabilidade ambiental do Poder Público, quanto da 
coletividade, incentivando, principalmente, a promoção da 
saúde e da Educação Ambiental. 
Palavras-Chave: Indicadores. Saúde Pública. Meio Ambiente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

       O Centro Histórico de São Luís, localizado na cidade de 

São Luís do Maranhão, na baía de São Marcos, é um exemplo 

excepcional de cidade colonial portuguesa adaptada às 

condições climáticas da América do Sul equatorial, e que tem 

conservado o tecido urbano harmoniosamente integrado ao 

ambiente que o cerca. A capital foi tombada pelo IPHAN em 

1974 e inscrita como Patrimônio Mundial em 6 de dezembro de 

1997. Seu núcleo original, fundado pelos franceses em 1612, 

foi implantado na cabeça de uma península formada na 

confluência dos rios Bacanga e Anil e caracteriza-se pela 

arquitetura civil de influência portuguesa, bastante homogênea. 

Sua construção acelerou-se no período de expansão urbana 

dos séculos XVIII e XIX, obedecendo ao traçado original do ano 

de 1615, projetado pelo engenheiro português Francisco Frias 

de Mesquita, após a expulsão dos franceses (IPHAN, 2015). 

 Embora seja uma região tombada como Patrimônio 

Histórico da Humanidade, o Centro Histórico de São Luís 

apresenta vários sinais de degradação da qualidade ambiental 

que são diretamente percebidos pelo cidadão, como a poluição 
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por resíduos sólidos, que predispõem a incidência de pragas 

domésticas, doenças, estresse, desconfortos para saúde e 

desequilíbrio para o ambiente, entre outros problemas 

(MASULLO; LOPES, 2016). 

  O conceito de saúde reflete a conjuntura social, 

econômica, política e cultural. Os termos saúde e doença foram 

definidos de modo radicalmente novo no início do século XIX, 

em que as categorias “normal” e “patológico” estavam longe de 

ser puramente objetivas e científicas. Os fundamentos 

epistemológicos da Biologia Moderna e da Medicina estavam 

interligados com os imperativos políticos, econômicos e 

tecnológicos (QUANDT, et al., 2014). 

 A presença de resíduos sólidos e a falta de 

gerenciamento adequado desses resíduos na região geram 

inúmeros problemas, pois os resíduos sólidos urbanos (RSU) 

contêm várias substâncias com alto teor energético, ao mesmo 

tempo em que oferecem disponibilidade de água, abrigo e 

alimento para vários organismos vivos, muito dos quais o 

utilizam como nicho ecológico. A principal dificuldade na 

definição das populações expostas aos efeitos diretos ou 

indiretos do gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos 

municipais está no fato de os sistemas de informação e 

monitoramento sobre saúde e meio ambiente não 

contemplarem, em geral, o aspecto coletivo das populações, 

não dispondo de dados epidemiológicos suficientes e 

confiáveis. Assim, é necessário que haja a participação efetiva 

dessa sociedade no processo através da criação de uma 

consciência ambiental aplicada (NASCIMENTO, 2015). 

A presença de resíduos sólidos acumulados em áreas 

internas ou externas dos casarões do Centro Histórico abrem 

precedentes para o aparecimento de micro e macro vetores de 
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doenças para população, que funcionam como indicadores da 

qualidade ambiental do local. Dentre os vetores podem ser 

citados: os ratos, baratas, moscas e animais de maior porte 

como: aves, cães, gatos, vermes, bactérias, fungos e vírus, via 

de regra, patogênicos e nocivos ao ser humano (COSTA, 2015). 

O acervo patrimonial do Centro Histórico é cenário de 

problemas sociais que afetam a qualidade de vida da 

população. Abrigo de famílias que não possuem lugares para 

residir, muitos casarões servem de alternativa, pois, em sua 

maioria, não possuem habitação ou manutenção pelo poder 

público e/ou seus proprietários. Uma das possíveis causas para 

isso foi o deslocamento dos proprietários - esses compunham 

a elite da época - para outras áreas da cidade no início do 

século XX, que estavam em busca das promessas da 

modernidade e qualidade de vida. Assim, a área central foi 

ocupada por uma população de mais baixa renda, dando 

origem a cortiços (PACHECO, 2014). Há, também, uma parcela 

significativa de comerciantes e artesãos que habitam e/ou 

residem no local. 

O presente estudo pretende identificar os principais 

indicadores de saúde pública e ambiental do Centro Histórico 

de São Luís, através do monitoramento dos aspectos 

ambientais que favorecem a proliferação de vetores que 

alterem a qualidade adequada do ambiente e que afetem a 

saúde pública de forma direta. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral foi realizar um levantamento sobre 

aspectos gerais de saúde e meio ambiente junto à população 

que mora ou trabalha na região do Centro Histórico de São 
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Luís – MA, a fim de que possamos identificar os principais 

indicadores que afetem a saúde pública e ambiental da região, 

bem como sugerir algumas medidas mitigadoras para os 

problemas encontrados. Já os específicos foram: Identificar os 

principais indicadores ambientais que afetam a qualidade do 

ambiente em estudo; Conhecer e descrever os principais 

problemas de saúde que acometem os moradores e 

trabalhadores do Centro Histórico; Relacionar os problemas 

de saúde pública com os aspectos ambientais da região e; 

Sugerir medidas mitigadoras para os problemas identificados. 

 

 METODOLOGIA 

 

- Descrição da Área de Estudo 

 

A área de estudo compreende a região do Centro 

Histórico de São Luís, ambiente reconhecido pela UNESCO 

como Patrimônio Histórico da Humanidade desde dezembro de 

1997. Assim, abriga inúmeros casarões históricos de grande 

beleza arquitetônica. O local de pesquisa está inserido no 

quadrante de lat S 02° 32’43,42’’ e long W 44° 17’04,96’’; lat S 

02° 33’ 16,90’’ e long W 44° 15’57,82’’.  
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Figura 1.  Mapa de demarcação da área estudada. 

 

 
Fonte: BATISTA, L. M, 2015 

 

- Estratégias Metodológicas 

Em um primeiro momento, realizaram-se levantamentos 

bibliográficos em livros, revistas, artigos, sites da internet, 

jornais, monografias para investigar, basear e fundamentar a tal 

pesquisa com fundamentos históricos no que tange às 

temáticas de saúde, acervo material histórico presente, 

promoção da saúde e relação homem e meio ambiente.  

Elaborou-se um questionário contendo perguntas 

abertas e fechadas, com questionamentos a respeito da saúde 

e da percepção ambiental dos entrevistados, com relação ao 

Centro Histórico. A aplicação do questionário contou com 

participação de 60 (sessenta) entrevistados sendo esses 

moradores, trabalhadores e indivíduos que frequentam o Centro 

Histórico de São Luís. 

Durante a aplicação do questionário verificou-se os 

principais indicadores de problemas dos pontos da entrevista 

no qual poderão ocasionar problemas à saúde. 
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Após a aplicação do questionário os dados foram 

tabulados, de forma a identificar as doenças com maior e menor 

frequência, no Centro Histórico de São Luís. 

Houve a identificação dos principais problemas de saúde 

que acometem os moradores e trabalhadores do Centro 

Histórico, relacionando os padrões de doenças ocasionadas por 

animais transmissores de patologias, poluição do ar e gestão 

ineficiente de resíduos sólidos. 

De posse dos resultados da pesquisa sugerimos 

algumas medidas mitigadoras para os problemas de saúde e 

ambiente encontrados no Centro Histórico de São Luís. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

- Breve histórico sobre a importância da saúde ambiental 

para a qualidade de vida da população 

 

O cuidado em saúde, no Brasil, praticamente inexistiu no 

Período Colonial. O modelo exploratório de produção e as 

condições de vida dos trabalhadores assemelhavam-se às 

condições de vida na Europa no início da Revolução Industrial. 

Os ‘’curandeiros’’, os poucos médicos vindos de Portugal, os 

indígenas e os boticários europeus eram as únicas formas de 

assistência ligada ao saber empírico de cada um, e as plantas 

eram a principal fonte dos medicamentos (BADINELLI, 2014). 

Na segunda metade do século XX, no seio do debate 

sobre as relações entre saúde e meio ambiente, surge à 

discussão da promoção à saúde no território brasileiro como 

conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito 

individual e coletivo, visando atender às necessidades sociais de 

saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida da população 

(BRASIL, 2014). 
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O saneamento básico, atrelado à temática, consiste em 

medidas efetuadas em uma determinada área, como uma 

cidade, com o intuito de atuar na melhoria de vida e saúde dos 

habitantes impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos 

venham prejudicá-los em seus aspectos físicos, biológicos e 

sociais garantido assim, a salubridade do indivíduo em sua 

totalidade. As medidas são constituídas de abastecimento de 

água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais (SILVA, 2014). 

Sendo assim, as ações de educação ambiental e 

vigilância epidemiológica podem ser ações eficientes para 

mitigar estes problemas de saúde ambiental, pois segundo 

Rocha et al. (2013), a história natural das doenças se dá pela 

sequência de eventos que propiciam o contato e a interação 

agente-hospedeiro, essas doenças podem ser provocadas por 

agentes biológicos e desencadearem um processo infeccioso 

de acordo com o grau de suscetibilidade ou de imunidade dos 

agentes. 

 

- O Homem e o Meio Ambiente 

 

O surgimento da agricultura e domesticação de animais 

foi um dos vetores das primeiras transformações causadas pelo 

homem no ambiente que colocava a figura humana com certa 

supremacia sobre os recursos naturais. A partir do domínio e 

invento de novas técnicas, crescimento das populações e 

necessidade de fixação das coletividades em determinados 

territórios, era natural que as modificações sobre o espaço 

começassem a surgir (FAVARIN, 2016). 

  A introdução do discurso sobre desenvolvimento 

sustentável que discutia as preocupações sobre o crescimento 
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econômico e a degradação ambiental ganhou força 

mundialmente em 1972 com a primeira conferência da ONU 

sobre o meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia. O evento se 

caracterizou por um ser o primeiro esforço mundial em tentar 

organizar as relações do Homem e do Meio Ambiente além de 

tratar sobre a poluição atmosférica e exploração de recursos 

naturais (VILLARDI, 2015). 

O termo “Desenvolvimento Sustentável” ganhou 

notoriedade em 1987, quando a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, órgão independente 

criado pela ONU, em 1983) elaborou um dos mais importantes 

documentos da história para temática ambiental, sendo um 

divisor de águas no papel de definir conceitos, princípios e 

objetivos para harmonização da tríplice relação entre economia, 

sociedade e meio ambiente. Este documento é o Relatório 

Nosso Futuro Comum, mas também conhecido como Relatório 

de Brundtland em alusão à ministra da Noruega Gro Harlem 

Brundtland, que presidiu a comissão deste marco histórico para 

o ambiente (BARSANO; BARBOSA, 2012). 

  Atualmente, vivemos em uma busca incansável pela 

sustentabilidade ambiental, na perspectiva de colocarmos em 

prática diferentes estratégias que minimizem os impactos 

ambientais gerados pelos seres humanos, que acabam por 

afetar tanto a saúde ambiental quanto a saúde pública. 

 

- Perfil e Percepção dos informantes acerca da saúde 

pública e ambiental do Centro Histórico de São Luís. 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida durante os meses de 

Agosto a Dezembro de 2015, onde foram realizados 

levantamentos sobre os indicadores de saúde pública e 
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ambiental na região do Centro Histórico de São Luís, os dados 

foram obtidos através da aplicação de questionários 

semiestruturados, com moradores, trabalhadores e 

frequentadores da região. 

Foram aplicados 60 questionários dentre os quais 

aproximadamente 62% dos entrevistados eram do sexo 

masculino e aproximadamente 38% eram do sexo feminino. A 

idade dos entrevistados variou de 14 a 70 anos. 

Partindo do pressuposto da Educação correlata a 

consciência de preservação ambiental e disposição correta de 

resíduos, buscou-se investigar, em primeiro âmbito, o grau de 

escolaridade dos entrevistados que mostrou a prevalência de 

60% dos mesmos que possuíam Ensino médio completo, 12% 

com Ensino Fundamental Incompleto, 10% com Ensino 

Fundamental Completo, 5% são Pós-Graduados, 5% possuem 

Ensino Superior, 5% possuem Ensino Médio Incompleto e 3% 

são Semianalfabetos. 

Percebemos que apesar dos níveis de escolaridade dos 

entrevistados indicarem que a maioria já possui ensino médio 

completo ou cursos de graduação e pós-graduação, ainda lhes 

falta consciência ambiental, pois muitos ainda contribuem para 

poluição (sujeira) do local. 

Segundo Bicudo (2014), a Educação Ambiental é uma 

ferramenta que nos leva a atingir uma qualidade de vida através 

da preservação do meio ambiente no combate a poluição e é 

consequentemente atuante na prevenção de doenças. 

Percebe-se, portanto, a importância da mesma para que a 

população consiga compreender a necessidade de mudanças 

de hábito, em prol de um ambiente mais saudável, pois segundo 

Bezerra (2017) a saúde ambiental é constituída por aspectos da 

saúde humana, que abarcam a qualidade de vida, que estão 
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determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e 

psicológicos no meio ambiente. 

Os modelos de atenção à saúde propostos pela OMS 

colocam a concepção de Saúde Ambiental sustentada por duas 

iniciativas: promoção da saúde e prevenção das doenças. Tais 

perspectivas constituem estratégias que buscam melhorar as 

condições de trabalho, moradia, alimentação, meio ambiente e 

lazer, entre outros fatores que determinam a saúde da 

população. No Brasil, a Saúde Ambiental se faz presente na 

proposta da Vigilância à Saúde, sustenta o projeto de cidades 

saudáveis e influencia práticas de Educação em Saúde 

(QUANDT, et al., 2014). 

No que diz respeito ao aspecto do ambiente em estudo, 

observa-se que o Centro Histórico de São Luís, apesar de ser 

um dos maiores pontos turísticos da cidade, possui alguns 

problemas ambientais como lixo de “a céu aberto”, esgoto 

entupido e animais transmissores de doenças circulando 

livremente nas ruas, estes fatores podem ser considerados 

como indicadores químicos e biológicos de saúde pública e 

ambiental (CARVALHO, 2014). 

Quando os entrevistados foram questionados se o 

ambiente do Centro Histórico poderia interferir na saúde, 78% 

disseram que ‘’sim”, e ainda informaram que a poluição da área 

e as precárias condições ambientais do local comprovam este 

dado. Outros 18% disseram que não percebem relação das 

condições ambientais com a saúde e 4% não souberam 

responder. 

Dessa forma, observamos que, para estabelecer 

relações entre o ambiente, a saúde e o território deverão romper 

com visões fragmentadas de problemáticas relacionadas a 

distintos campos do saber, pois segundo Bezerra (2017), as 
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conexões entre as transformações atuais de uma economia 

globalizada, as radicais mudanças no ambiente natural e a 

complexidade dos problemas de saúde das populações 

merecem um esforço de investigação que avance sobre o 

paradigma cartesiano positivista mediante investigações cada 

vez mais interdisciplinares. 

Durante a pesquisa identificamos também, que 50% dos 

entrevistados frequentam a região do Centro Histórico para 

trabalhar; 20% para fazer visitas turísticas; 18,33% para residir 

e 11,67% para realizar outras atividades rotineiras. Sendo 

assim, é pertinente a salubridade para oferta de uma área 

saudável que gera qualidade de vida.  

Os entrevistados também relatam a presença constante 

de lixo na região e eles atribuem possível ‘’culpa’’ à prefeitura 

da cidade, explicando que esta não disponibiliza uma limpeza 

pública de qualidade. Porém, algumas cenas nos marcaram 

durante a entrevista onde boa parte dos entrevistados que 

estavam se alimentando no momento depositaram lixo na rua. 

Isso nos fez perceber que a população não possui relativa 

consciência ambiental, como citado anteriormente, e muitos 

contribuem com o cenário por eles relatado que declaram ser 

somente responsabilidade do poder público, ou seja, o discurso 

é diferente da prática. Apesar disso, quando foram 

questionados sobre a limpeza do local os resultados se 

dividiram, pois 50% dos entrevistados consideram os padrões 

de limpeza eficientes e 50% acreditam que seja ineficiente. A 

figura 2 abaixo destaca os incômodos dos entrevistados acerca 

da limpeza e da saúde pública da região. 
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Figura 2. Principais incômodos relacionados à Limpeza e 

Saúde Pública da Região. 

Fonte: Autor, 2016.  

 

Percebemos um contraste entre as informações 

relatadas acerca do acúmulo de lixo no local, pois embora 50% 

dos entrevistados digam que a limpeza pública da região é 

ineficiente, eles também informam que os serviços de limpeza 

e coleta são realizados diariamente em três turnos (manhã, 

tarde e noite). O que demonstra que os resíduos acumulados 

na região entre os intervalos de coleta e limpeza são gerados 

pela falta de destinação correta dos resíduos e descarte 

irregular nas vias e calçadas feito pelos moradores, 

trabalhadores e frequentadores do Centro Histórico. 

O descarte irregular de lixo em vias públicas é um ato 

comum realizado pelos transeuntes e que contribui para a 

proliferação de vetores e, consequentemente, de doenças que 

afeta a saúde dos mesmos, causa a poluição do local e, ainda, 
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altera o campo visual modificando a paisagem. A concentração 

desses resíduos nas vias propicia o entupimento de bueiros e 

galerias, o que possivelmente pode gerar inundações além do 

acúmulo de água que proporciona a formação de criadouros 

para o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

Dengue, Zika e Febre Chikungunya. O hábito recorrente tornou-

se cultural e a mudança do mesmo significa, principalmente, 

uma mudança de âmbito social: diminuição de enchentes, 

proliferação de vetores e doenças (JESUS, 2017). 

No que diz respeito à presença de vetores na região, os 

entrevistados relatam respectivamente a presença de ratos, 

baratas, moscas, mosquitos, pombos, cupins, formigas, 

cachorros, gatos, morcegos, urubus e lagartos. Segundo Danze 

(2018), os bioindicadores são seres vivos presentes na 

natureza que são utilizados pelo ser humano para fins de 

diagnóstico da qualidade ambiental de certo ambiente, ou seja, 

em determinados casos um ambiente mostra-se impactado pela 

presença proporcional de animais cujo nicho é composto por 

ambientes cercados por lixo e efluentes, por exemplo. A partir 

disso, observam-se as características de um ambiente inóspito 

e prejudicial à qualidade de vida humana pela possibilidade do 

acometimento de doenças, tanto pela presença dos animais, 

tanto pelo o ambiente. 

Muitos dos animais citados pelos entrevistados podem 

ser agentes transmissores de inúmeras doenças que acometem 

o homem tais como: Leptospirose (que pode ser transmitida 

pelos ratos), Hepatite (que pode ser transmitida por baratas), 

Salmoneloses (que podem ser transmitidas por aves), Dengue 

(transmitidas por mosquitos), Criptococose e Histoplasmose 

(transmitidas por aves), Toxoplasmose (transmitida por gatos), 

Raiva (transmitida por cachorros e morcegos), dentre outras. 
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Portanto, como já mencionado, estes animais são classificados 

como indicadores biológicos para saúde pública. 

Segundo Bezerra (2017) a saúde ambiental se refere à 

teoria e à prática de valorar, corrigir, controlar e evitar fatores 

do meio ambiente que possam prejudicar a saúde de gerações 

atuais e futuras. Neste contexto, o conhecimento sobre esses 

animais como vetores orienta a população local a estar atenta 

ao aparecimento de determinada enfermidades relacionadas à 

presença dos mesmos no ambiente, facilitando assim a 

identificação do foco de contaminação para aplicação de 

medidas preventivas e mitigadoras para o problema. 

Para Rocha et al. (2013), os conhecimentos da área de 

biologia sanitária  também podem auxiliar na saúde ambiental, 

visto que esses conhecimentos têm papel fundamental não só 

no controle e na prevenção da poluição e da contaminação, 

enfim, das enfermidades, mas também na manutenção de um 

equilíbrio ecológico, sendo assim, um instrumento importante 

para saúde pública. A figura 3 abaixo, nos mostra um perfil das 

doenças que já acometeram os moradores, trabalhadores e 

frequentadores da região do Centro Histórico de São Luís, estes 

dados foram fornecidos pelos entrevistados. 

Foi possível também perceber que parte dos 

entrevistados demonstrou conhecimento sobre os riscos que 

alguns animais podem causar. Embora a noção de que a 

qualidade do ambiente afete a saúde pública das pessoas, de 

alguma forma, sempre existiram ao longo da história, os 

métodos científicos para estimar os riscos associados aos 

fatores ambientais, ainda são recentes (ROCHA, et al., 2013). 

  



INDICADORES GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL DA REGIÃO DO 
CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - MA 

383 
 

Figura 3. Doenças que já acometeram a população da região 

segundo os informantes. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 No entanto, algumas doenças descritas nas entrevistas 

não foram citadas pelos entrevistados, como é o caso da 

Salmonelose (doenças causada pela bactéria Salmonella sp de 

origem fecal adquirida no manuseio de alimentos ou através 

das fezes dos Pombos) e da Criptococose (doença causada 

pelo fungo Criptococcus neoformans e que também está 

relacionada com a presença exagerada de Pombos na região, 

pois é transmitida pelas fezes do mesmo). Estas doenças 

podem não ter sido citadas devido à complexidade de 

identificação dos agentes causadores que exigem a cultura dos 

referidos microrganismos, que muitas vezes não são solicitadas 

pelos médicos, o que inviabiliza um diagnóstico mais preciso. 

As doenças mais expressivas foram a dengue, com 30% 

dos relatos, seguida de dermatites e alergias em geral, com 
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21,67% e rinite/sinusite com 18,83% dos relatos. 26,67% dos 

entrevistados informaram não ter desenvolvido nenhuma das 

doenças listadas na entrevista. Vale ressaltar que a incidência 

de dengue na região nos leva a confirmar a necessidade de 

intervenções na perspectiva de minimizar a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, pois atualmente este mesmo vetor 

está relacionado à transmissão de duas novas doenças: Febre 

Chikungunya e Zika (essa última tem sido amplamente 

estudada devido a sua possível relação com os casos de 

microcefalia em neonatos de todo Brasil). Além disso, se faz 

necessário um controle epidemiológico de todos os animais 

vetores descritos nesta pesquisa, no intuito de garantir a saúde 

pública dos moradores, trabalhadores e frequentadores da 

região. 

O aspecto dos casarões do Centro Histórico de São Luís 

é classificado como indicador antrópico devido aos níveis de 

degradação ambiental. Isso a partir da oferta de um lugar para 

depósito de lixo, do constante risco de desabamento, que 

poderá ocasionar danos a quem faz uso deste ambiente, além 

de servir como esconderijos para criminosos, contribuindo para 

a falta de segurança no local. Também é abrigo para 

proliferação de vetores onde os resíduos trazem odor e 

propiciam criadouros para os vetores apresentados, em 

especial a mosquitos como o Aedes aegypti, já mencionado, 

além de infiltrações. Por estes motivos as ocorrências de 

alergias/dermatites e sinusites/rinites foram amplamente 

citadas, pois estas fragilizam a saúde da população e tem 

estreita relação com as infiltrações dos casarões, pois podem 

contribuir para proliferação de microrganismos como os fungos 

causadores de micoses no trato respiratório.  
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Diante de tudo que foi levantado e exposto nesta 

pesquisa concluímos que os principais indicadores ambientais 

e de saúde pública da região em estudo foram: 

 

Tabela 1. Indicadores de Saúde Pública e Ambiental do Centro 

Histórico de São Luís. 

 

 

        Químicos 

Resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos) deixados “in 

natura” e líquidos (esgoto escoando livremente sem 

nenhum tratamento). 

 

       Biológicos 

Presença de Animais: ratos, baratas, mosquitos, gatos, 

cachorros, formigas, moscas, morcegos e pombos. Que 

podem ser vetores de doenças aos seres humanos. 

 

       Antrópicos 

Desgaste da estrutura física dos casarões (devido ao 

abandono, descaso dos donos e com risco de 

desabamento) e problemas sociais (pobreza, uso de 

drogas e falta de segurança). 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Portanto, diante do conhecimento das situações de risco 

à saúde decorrente de agentes nocivos presentes no ambiente 

natural, ou de problemas estruturais de um ambiente artificial, 

faz-se necessário o desenvolvimento de abordagens 

adequadas à compreensão dos processos que são inerentes à 

complexidade desses sistemas. 

 Também se faz necessário, uma visão mais ampla do 

conjunto de fatores ambientais decorrentes da atividade 

humana no ambiente, que deverão ser sistematicamente 

monitorados, a fim de diagnosticar como e quais alterações o 

meio sofre a partir de ações antrópicas e como tratá-las. 

Observa-se que os indicadores ambientais apresentados são 
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ocorridos devido ao crescimento populacional acentuado 

somado a falta de educação ambiental e de preservação do 

meio onde se vive, e ainda, se relacionam entre si, 

principalmente a respeito da temática dos RSU, de forma que é 

necessário que se conheça a consequência da disposição 

desses para resultar em uma efetiva melhoria de qualidade 

ambiental e de vida (ARAÚJO, 2016). 

Em face desse cenário de evolução dos estudos em 

saúde coletiva, os vários determinantes ambientais 

influenciadores dos contextos adversos à população passaram 

a ter um peso cada vez maior nas investigações 

epidemiológicas. O crescimento de pesquisas na área 

ambiental relacionadas à saúde propiciou um terreno favorável 

para a difusão de práticas interdisciplinares, que visavam tanto 

à produção de novas investigações como à formulação de 

políticas públicas de interface entre os dois campos (BEZERRA, 

2017). Para isso, a identificação de indicadores de saúde 

pública e ambiental pode ser estrategicamente o ponto de 

partida para aprimorar os estudos sobre saúde ambiental que 

como consequência atua diretamente na qualidade de vida da 

população. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pudemos observar inúmeros aspectos acerca da região 

do Centro Histórico, dentre eles, o mais evidente foi à situação 

precária em que se encontram os casarões coloniais no 

ambiente, devido a isso, a proliferação de doenças é favorecida, 

pois muitos animais utilizam os antigos casarões como abrigo e 

são instigados por muitos desses também serem utilizados 

como depósito de lixo. 
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Além disso, as irregularidades observadas nas vias 

públicas relacionadas ao lixo e saúde pública foram fatores de 

enorme destaque, como por exemplo, que se torna um atrativo 

para os animais vetores de doenças e que consequentemente 

aos terem contato com a população acabam colocando a saúde 

coletiva em risco. 

Nos questionários aplicados obtiveram-se graus de 

escolaridades múltiplas. A partir desse aspecto, observa-se que 

mesmo com grau de escolaridade intermediária (ensino médio) 

e até alguns com ensino superior e pós-graduação completa, é 

perceptível a falta de sensibilidade ambiental, visto que embora 

saibam que devemos ter cuidados com o ambiente, ainda assim 

contribuem para sua degradação depositando resíduos até 

mesmo no momento da entrevista. 

Com tais observações, é imprescindível a implantação 

da Educação Ambiental, visto que a população também possui 

sua parcela de responsabilidade na manutenção dos ambientes 

e que a mesma seja aplicada mostrando a essa população os 

efeitos benéficos, e de como a qualidade de vida dos mesmos 

depende de um ambiente saudável. 

 Outras formas de mitigar as condições ambientais do 

Centro Histórico são a manutenção e revitalização dos 

casarões e o controle de animais vetores de doenças, que 

devem ser feitos por parte do IPHAN e do Poder Público, 

fazendo com que as autoridades e a população em conjunto, 

construam um ambiente harmonioso e sadio a qualidade de 

vida de todos. 
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RESUMO: A água subterrânea é muito utilizada para consumo 
humano, no entanto, mesmo estando no subsolo da terra pode 
sofrer contaminações. Diante disso, a pesquisa teve como 
objetivo quantificar os teores de algumas substâncias 
indicadoras de contaminação na água de oito fontes hídricas 
subterrâneas utilizadas para consumo humano. O trabalho foi 
desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no 
município de Areia-PB, e o procedimento foi realizado nos 
Laboratórios de Química Analítica e Biologia e Tecnologia Pós-
Colheita. Foram realizadas análises de alcalinidade, fósforo, 
nitrato e amônia. Com os valores obtidos a partir do nitrato foi 
possível observar que a água da fonte 6 apresentou um elevado 
teor, chegando a 9,95 mg/L N-NO3

- em julho. Nos valores de 
amônia houve uma variação mais perceptível nas fontes 2 e 5, 
verificando-se ainda correlação com as valiações de nitrato. No 
entanto, nenhum dos parâmetros foi encontrado em desacordo 
com a portaria de potabilidade da água.  Com relação ao fósforo 
total, as fontes 2 e 3 apresentaram os maiores valores durante 
o período monitorado, atingindo 1,77 e 0,91 mg/L P-P04

3- no 
mês de junho, respectivamente. Assim como foi verificado para 
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alcalinidade no referido mês também foi identificado aumento 
da alcalinidade, sendo observado 50,57 e 42,31 mg/L CaCO3 
para as fontes 3 e 6, nessa ordem. 
Palavras-chave: Nitrogênio. Fósforo. Alcalinidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso fundamental para o planeta, toda 

as formas de vida existentes na Terra dependem dela, sendo 

essencial para a preservação dos ciclos biológicos, geológicos 

e químicos que permitem o equilíbrio dos ecossistemas. Ao 

longo do tempo, a água influenciou muitos aspectos da 

civilização humana, incluindo culturas e hábitos que estão 

enraizados até hoje na sociedade (BAIRD; CANN, 2011). 

Estima-se que o volume total de água no planeta Terra 

seja 1,386 x 109 km3, desse total, cerca de 97% está situada 

nos oceanos e por serem salgadas, são imprópias para o 

consumo humano, restando apenas aproximadamente 3% de 

água doce em todo o planeta, dessa quantidade, 69% 

encontram-se em geleiras, 30% em águas subterrâneas, e o 

restante distribuídos entre lagos, rios, umidade do solo, 

atmosfera, pântanos e água biológica (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN, 2018). 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 

nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, a água é um bem público, 

onde ter acesso a ela com boa qualidade e em quantidade 

suficiente é um direito universal. No entanto, a distribuição 

dessa água nem sempre é realizada de forma igualitária, 

variando em diferentes regiões, muitas vezes pelas condições 

climáticas ou interferências geográficas, acarretando na 

necessidade de exploração de águas subterrâneas. 
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Águas Subterrâneas 

 

As águas subterrâneas são de extrema importância para 

a manutenção da umidade do solo e dos rios existentes por 

meio do seu ciclo hidrológico. Também é indispensável para o 

consumo humano, e como grande parte da população utiliza as 

águas subterrâneas para diversos fins, é necessário seguir os 

parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 396 de 3 de abril 

de 2008 do CONAMA e pela Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011 do Ministério de Saúde, que determina se a 

água está  adequada para o fim de utilização. 

As fontes hídricas subterrâneas são formadas no 

subsolo, pela infiltração de água nos poros vazios das rochas, 

formando os aquíferos, os quais são classificadas em poroso, 

fraturado e cárstico (ANA, 2018). 

Os aquíferos porosos são caracterizados pelos solos 

arenosos, onde armazenam um grande volume de água e 

abrangem grandes áreas, estabelecendo assim a classe dos 

mais importantes aquíferos. Nos fraturados ocorre a circulação 

da água pelas fendas das rochas, tendo muitas  vezes 

orientações preferenciais. E nos aquíferos cársticos ocorre a 

passagem de água pelas fraturas, entretanto, ocorrem também 

por outras descontinuidades, podendo ganhar grandes 

proporções (ANA, 2018). 

Cardoso (2016) explica que a água subterrânea pode ser 

extraída mediante a perfuração de poços, estes podem ser 

denominados como poços escavados, rasos, cisternas, 

cacimbas ou amazonas, sendo aqueles que possuem 

normalmente uma profundidade de até 20 metros; ou ainda 

poços tubulares, que apresentam maior profundidade. Neste 
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último tipo é necessário a instalação de um equipamento na 

saída do poço para controlar a vazão de água, a qual pode ser 

extremamente forte ou necessitar de bombeamento. A sua 

perfuração é realizada através de uma perfuratriz, mediante  um 

sentido vertical e profundidade de até 2 mil metros. 

 

Contaminantes nas águas 

 

Segundo Hermann (2018), é praticamente impossível 

evitar contaminações ambientais devido às atividades 

humanas; com as àguas subterrâneas não é diferente, apesar 

de serem mais protegidas por estarem no subsolo. Dentre às 

atividades humanas, as principais fontes de contaminações são 

os lixões, liberação acidental de substâncias tóxicas, aterros 

mal elaborados, uso inadequado de agrotóxicos, fertilizantes, 

efluentes e resíduos de atividades industriais. 

Um dos principais contaminantes das águas são os 

compostos nitrogenados. Segundo Pinto et al. (2013), diversas 

formas de nitrogênio são encontradas na natureza. Embora o 

nitrogênio seja nutriente para a vida aquática, em excesso, ele 

se torna um contaminante, resultando em problemas 

ambientais e comprometendo até mesmo o lençol freático. 

Em áreas rurais, a contaminação dos aquíferos poucos 

profundos é comumente causada por pesticidas orgânicos a 

base de nitrogênio que são carregados pelo escoamento das 

chuvas (BAIRD; CANN, 2011). O nitrogênio pode ser 

encontrado nas formas reduzidas (nitrogênio orgânico e 

amoniacal) ou nas formas oxidadas (nitrito e nitrato). Níveis 

elevados dos íons nitrato pode ser um indicativo de poluição 

antiga, enquanto a amônia de poluição recente (BEZERRA et 

al., 2018).  
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A amônia pode ter origem na decomposição da matéria 

orgânica nitrogenada pelas bactérias, podendo reagir com a 

água do solo formando o hidróxido de amônio que por sua vez, 

ioniza-se produzindo NH4
+ (COSTA et al., 2016). A amônia em 

águas subterrâneas é normalmente encontrada em baixos 

teores, devido a sua capacidade de aderir-se a partículas do 

solo e sofrer oxidação formando nitrito (BEZERRA et al., 2018). 

A presença de nitrato em águas subterrâneas tem 

diversas origens, a partir da aplicação de fertilizantes 

nitrogenados, inorgânicos ou ainda proveniente de esterco 

animal (BAIRD; CANN, 2011), construção inadequada de 

fossas e até mesmo vazamentos das redes coletoras de esgoto 

(BEZERRA et al., 2018).  

No processo de eutrofização de águas naturais, o 

nitrogênio age como nutriente e fertilizante para os seres vivos 

que os utilizam (COSTA et al., 2016). Esse evento causa a 

proliferação de algas e afeta a qualidade da água, reduzindo a 

quantidade de oxigênio dissolvido e resultando em impactos 

negativos na vida aquática (BAIRD; CANN, 2011). 

Outra substância que ocasiona sérios problemas na 

água é o fósforo, podendo ser formado de origem natural, a 

partir de rochas fosfáticas sedimentares, por meio da 

decomposição da matéria biológica e lixiviação de minerais, ou 

por meio da ação humana, através do uso de fertilizantes e 

aditivos, além do lançamento inadequado de esgotos 

domésticos (EMÍDIO, 2012).  

Desde a década de 1960, os impactos sobre a utilização 

de fósforo na forma de tripolifosfato de sódio (TPF) na água são 

amplamente discutidos. O íon tripolifosfato contribui na limpeza, 

e desta forma é utilizado em detergentes, no entanto, quando 

essa substância atinge as águas naturais, ocorrem reações que 
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geram os íons fosfato, e essa substância também pode levar a 

eutrofização da água (BAIRD; CANN, 2011). 

Quando efluentes domésticos e industriais atigem os 

corpos hídricos, podem provocar o aumento da alcalinidade da 

água. A alcalinidade total é o conjunto das concentrações de 

hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, expressa em termos de 

carbonato de cálcio e está relacionada a capacidade da água 

de neutralizar os ácidos (FUNASA, 2013). Em concentrações 

moderadas a alcalinidade não confere nenhum dano à saúde, 

apenas em valores elevados conferem sabor desagradável à 

água, desta maneira a importância de sua determinação está 

relacionada principalmente aos processos de tratamento da 

água (BEZERRA et al., 2017). 

De acordo com Pohling (2015), a alcalinidade encontrada 

nas águas é geralmente devido a bicarbonatos, apenas quando 

há contaminação por efluentes verifica-se influencia de 

carbonatos e hidróxidos neste parâmetro.  

Ante o exposto, a presente pesquisa objetivou quantificar 

os teores de substâncias indicadoras de contaminação em 

fontes hídricas subterrâneas  do município de Areia-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), especificamente no Centro de Ciências 

Agrárias (CCA), Campus II, localizado no município de Areia, 

estado da Paraíba. 

Para isso, foram coletadas amostras de água em oito 

Fontes Hídricas (FH) subterrâneas, que são utilizadas pela 

população para fins de consumo humano e se localizam 
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próximo ao CCA, as quais estão georreferenciadas  na Figura 

1.  

 

Figura 1. Localização via satélite das fontes hídricas analisadas 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

 

Os frascos usados para coleta foram devidamente 

higienizados e o procedimento de coleta foi realizado de acordo 

com Brasil (2013), observando as especificidades para coleta 

de águas subterrâneas, com ou sem bombeamento. 

Nesta pesquisa foram realizadas análises químicas 

mensalmente entre os meses de junho e outubro de 2018, 

totalizando cinco coletas, obedecendo à uma distribuição 

uniforme ao longo do período.  

O preparo das soluções e análises das amostras foram 

realizados nos Laboratórios de Química Analítica (LQA) e 

Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Departamento 

de Química e Física (DQF) da instituição de ensino supracitada. 
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Para determinação de alcalinidade, foi utilizado o método 

volumétrico, enquanto que nitrato, amônia e fósforo total foram 

determinadas por métodos colorimétricos utilizando 

espectrofotômetro Genesys modelo 10S UV-Vis. As análises de 

alcalinidade, fósforo e nitrato seguiram a metodologia 

estabelecida no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 1998) e a determinação 

de amônia foi realizada conforme o procedimento descrito no 

Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water (ASTM 

D1426-08). 

Tendo em vista que a água das fontes estudadas são 

destinadas ao consumo humano, os resultados foram 

comparados com os padrões de potabilidade estabelecidos na 

Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério de 

Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nitrato 

 

O nitrato é uma das principais formas do nitrogênio na 

água, estando intrinsecamente ligado a contaminação devido à 

atividades agropecuárias, como afirma Pinto et al. (2013), 

sobretudo em áreas rurais como é o caso das fontes hídricas 

monitoradas no presente estudo. Segundo os mesmos autores 

o nitrato pode atingir o lençol freático, levando à sua 

contaminação e inviabilizando o uso das águas subterrâneas. 

Em baixas concentrações, o teor de nitrato é tido como 

comum nas fontes hídricas, podendo representar o final da 

degradação de matéria orgânica, como é o caso da maioria dos 

resultados obtidos, que podem ser observados na Figura 2.  
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Figura 2. Gráfico referente aos resultados obtidos de nitrato 

entre os meses de junho e outubro de 2018 

 
Fonte: Própria 

 

Embora o padrão de potabilidade seja 10 mg/L N-NO3
-, o 

qual é estabelecido na Portaria 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, em águas naturais essa substância pode ser entendida 

como um contaminante e representa risco a saúde. 

As fontes hídricas 2, 4, 5 e 7 apresentaram baixas 

concentrações dessa substância com valor máximo de 1,11 

mg/L N-NO3
- na fonte 7 e pouca variabilidade no decorrer do 

período monitorado. Baixas concentrações também foram 

obtidas para a fonte 1, exceto na primeira coleta onde foi 

encontrado 1,71 mg/L N-NO3
-.  

Os resultados obtidos para as fontes 3 e 8 apresentaram 

comportamentos semelhantes, com valores variando entre 2,29 
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e 3,17 mg/L N-NO3
- nas quatro primeiras coletas, sendo 

observados na última coleta 1,27 e 1,29 mg/L N-NO3
-, 

respectivamente. 

A água da fonte 6 foi a que apresentou maior teor de 

nitrato, atingindo 9,95 mg/L N-NO3
- no mês de julho, e como 

sugerido por Moura et al. (2015), altas concentrações estão 

relacionadas com contaminação de origem antrópica. Esta 

fonte localiza-se próximo a uma criação de aves e pode estar 

sendo contaminada por meio dos resíduos gerados nesta 

atividade que são dispostos diretamente no solo.   

Pohling (2015) afirma que a ingestão de água 

contaminada com elevados níveis de nitrato podem causar 

danos à saúde, como maior probabilidade de desenvolvimento 

de câncer devido à formação de nitrosaminas, além do 

desenvolvimento de metemoglobinemia que provoca a 

diminuição de oxigênio no sangue. Esta última é provocada pela 

redução do nitrato a nitrito, que provoca a oxidação do Fe (II) 

da hemoglobina para Fe (III), obtendo-se metahemoglobina, 

podendo levar a uma série de sintomas como náuseas, dores 

de cabeça, fadiga e palpitações. 

As crianças são mais vulneráveis ao desenvolvimento de 

metemoglobinemia do que adultos, devido à deficiência de 

alguma enzimas, causando a sufocação interna e deixando a 

pele da criança azulada, podendo levar a óbito. Para os adultos 

os riscos diminuem, pois os enzimas são capazes de reduzir  o 

Fe (III) a Fe (II), revertendo a reação (PHOLING, 2015). 

 

Amônia 

 

Na Figura 3 são expressos os resultados referente à 

variação de amônia na água das fontes em questão. 
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Figura 3. Gráfico referente aos resultados obtidos de amônia 

entre os meses de junho e outubro de 2018 

 
Fonte: Própria 

 

Como pode ser observado a partir dos resultados 

expostos na Figura 3, as fontes que apresentaram maior 

variação de amônia foram as fontes 2 e 5, com uma certa 

estabilidade nos últimos três meses, e uma maior variação em 

junho e julho, meses classificados como chuvosos na região em 

estudos. 

O limite estabelecido pela Portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde é de até 1,5 mg/L NH3, nessa perspectiva, 

os dados expressos no gráfico da Figura 3 demonstram valores 

dentro do permitido pela norma vigente para águas destinadas 

ao consumo humano. 
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É importante também destacar que as mesmas fontes 

que apresentaram grande redução do teor de amônia no 

período monitorado, apresentaram aumento do teor de nitrato, 

provavelmente devido a oxidação da amônia a nitrito e, por fim, 

a nitrato. Por isso, foi avaliado o coeficiente de correlação (r) 

entre esses dois parâmetros, obtendo-se r = 0,8973 para FH 2 

e r = 0,8674 para FH 5. Os valores de r encontrados indicam 

alta correlação entre as variáveis, sendo esta, inversamente 

proporcional como pode ser observado também na Figura 4, 

onde o aumento de um parâmetro corresponde a redução do 

outro. 

  

Figura 4. Concentrações de nitrato e amônia verificados na 

água da Fontes Hídricas 2 (a) e Fonte Hídrica 5 (b). 

 
Fonte: Própria 

 

Fósforo 

 

Ao longo das análises foi observado que, houve pequena 

variação dos resultados obtidos para fosforo total entre os 

meses das coletas, com exceção da fonte 2, e em menor grau 

a fonte 3, como pode ser observado na Figura 5. Essas fontes 

mostraram uma alta variação quando comparado com as 

demais fontes, atingindo 1,77 e 0,91 mg/L P-P04
3- em julho, 

(a) (b) 
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respectivamente, enquanto  as demais amostras apresentaram 

valores oscilando entre 0,04 e 0,55 mg/L P-P04
3-. 

 

Figura 5. Gráfico referente aos resultados obtidos de fósforo 

total entre os meses de junho e outubro de 2018 

 
Fonte: Própria. 

 

Maroneze et al. (2014) afirma que, embora o fósforo 

apresente um elevado grau poluidor, ele é um dos elementos 

químicos essenciais para a vida dos seres vivos, atuando na 

participação de vários processos biológicos, como estando 

ligado à bioenergética celular. O fósforo também tem influência 

no armazenamento de informações genéticas, constituindo as 

moléculas de RNA e DNA. 

Embora não exista um limite estabelecido para este 

parâmetro na portaria de potabilidade de água, é de grande 
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importância sua investigação pois é um dos principais 

indicadores de contaminação. Para Barreto et al. (2013), o 

intensivo uso de fósforo no mundo industrializado vem se 

tornando uma das fundamentais causas de poluição de corpos 

hídricos. Sua presença na água se torna grande preocupação 

quando se trata de manaciais superficiais, pois juntamente com 

compostos nitrogenados, é nutriente para o crescimento de 

algas que, por receber iluminação solar se proliferam e causam 

a eutrofização.  

 

Alcalinidade 

 

A alcalinidade encontrada corresponde a presença 

apenas de bicarbonatos e os valores encontrados neste 

trabalho foram semelhantes aos que foram obridos por Coelho 

et al. (2016), que afirmam ainda que as águas naturais 

geralmente apresentam alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg/L 

de CaCO3. 

Analisando o gráfico na Figura 6, é possível verificar  

pequenas variações e valores relativamente próximos entre os 

resultados para as fontes 1, 2, 4, 5, , 7 e 8, os quais não 

ultrapassaram 24,76 mg/L CaCO3. As fontes mais divergentes 

foram 3 e 6, para as quais é perceptível um índice maior de 

alcalinidade no segundo mês de análise, julho, onde os valores 

obtidos foram 50,57 e 42,31 mg/L CaCO3, respectivamente. 

 

Figura 6. Gráfico referente aos resultados obtidos de 

alcalinidade entre os meses de junho e outubro de 2018 
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Fonte: Própria. 

 

Em águas naturais, o principal íon responsável pela 

alcalinidade é o bicarbonato, os carbonatos e hidróxidos podem 

ser significantes quando a atividade de algas é alta ou também 

devido à poluição por efluentes industriais (POHLING, 2015). 

Segundo Lira (2016), altos valores de alcalinidade podem ter 

origem na reação entre o calcário das rochas e o gás carbônico 

liberado na água pela decomposição de matéria orgânica e 

respiração de micro-organismos. 

Em termos de justificativa para níveis baixos de 

alcalinidade que são geramente encontrados, inclusive neste 

trabalho, Funasa (2013) explica que muitos estados brasileiros 

possuem poucos minerais que contribuem para a alcalinidade 

das águas subterrâneas. 

 



INVESTIGAÇÃO DE CONTAMINANTES EM FONTES HÍDRICAS 
SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB 

406 
 

CONCLUSÕES  

 

Com relação ao nitrato, verificou-se que especialmente a 

água da fonte 6 apresentou um elevado teor deste parâmetro, 

chegando a 9,95 mg/L N-NO3
- em julho, contudo ainda 

encontra-se dentro dos valores estabelecidos pela Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

Para amônia, foram observados índices mais elevados e 

maior variação nas águas das fontes 2 e 5, porém, com redução 

do teor nos últimos três meses, e em todas as coletas os valores 

mantiveram-se dentro do permitido pela norma vigente. Da 

mesma forma, também foi possível observar uma alta variação 

nas fontes 2 e 3 na avaliação do parâmetro fósforo total, 

atingindo 1,77 e 0,91 mg/L P-P04
3- em julho, respectivamente. 

Assim como o fósforo, a alcalinidade é um parâmetro que 

não possui um valor máximo recomendado na legislação 

vigente, porém podem ser indicadores de contaminação por 

efluentes. Neste trabalho, verificou-se uma certa variação de 

alcalinidade nas fontes 3 e 6 durante o período avaliado, 

obtendo no mês de julho valores de 50,57 e 42,31 mg/L CaCO3, 

nessa ordem. Quanto as demais fontes foram observadas 

pequenas variações, não ultrapassando o valor de 24,76 mg/L 

CaCO3. 

Os baixos valores de alcalinidade encontrados mostram 

que as águas subterrâneas analisadas são de boa qualidade, 

não apresentando indícios de contaminação, o que é ratificado 

pelas baixas concentrações encontradas dos demais 

parâmetros, com excessão da fonte 6 que apresentou alto 

índice de nitrato. 
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RESUMO: As águas subterrâneas, além de serem um bem 
econômico, são fontes de extrema importância para a 
população que não tem acesso a uma rede de abastecimento 
público. Não obstante, o objeto de estudo deste trabalho se 
estabelece como uma das consequências da negligência da 
gestão dos recursos hídricos, juntamente com à falta de 
qualidade da água. O objetivo deste trabalho foi mapear os 
poços onde, no Estado da Paraíba, ocorre incidência da 
concentração de flúor acima do padrão permitido pela Portaria 
do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, com base nos relatórios 
de análises de água realizados pela equipe técnica da 
Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) na Paraíba. 
Selecionou-se os relatórios compreendendo o período de 2015 
a 2018 e avaliou-se a distribuição espacial dos pontos com 
incidência de concentrações acima de 1,5 mg/L-1 de íon de 
fluoreto. Constatou-se 65 poços com níveis elevados do tipo 
semiartesiano profundo no Estado da Paraíba. Diante do 
exposto, observou-se que devido à incidência de níveis 
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elevados de íons de fluoreto, a qualidade dos recursos hídricos 
de alguns dos Municípios do Estado está comprometida. 
Constatamos que a situação de alto risco da área de estudo 
pode-se atrelar à, além de sua forma geológica, à falta de 
saneamento básico em algumas localidades. 
Palavras-chave: Recursos hídricos. Fluorose. Qualidade de 
água. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A água, elemento em maior abundância no planeta 

Terra, com o passar do tempo, tem sido cada vez mais 

explorada pelo homem. Sabe-se que cerca de 70% da 

superfície terrestre é constituída por água, sendo esta presente 

em mares e oceanos, calotas polares, lençóis subterrâneos, 

rios e lagos ou umidade do ar, porém, grande parte desse 

recurso não está disponível para consumo humano (BRASIL, 

2005). Este recurso natural de domínio público, é de suma 

importância para a manutenção da vida dos seres que habitam 

o planeta Terra. Além disso, isto permite afirmar que a água é 

fundamental no cumprimento do abastecimento público e 

privado, provendo a necessidade da população.  

Desse modo, do total de água disponível no mundo, 

aproximadamente, 2,5% são de água doce, onde 

69% encontram-se concentrada nas geleiras, 30% são águas 

subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% está nos rios. 

Além disso, nas regiões hidrográficas banhadas pelo Oceano 

Atlântico, que concentram 45,5% da população do país, está 

disponível apenas 2,7% dos recursos hídricos do Brasil (ANA, 

2014). 

Embora o Brasil possua um grande potencial hídrico 

(12% de toda água disponível no planeta), a população ainda 
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sofre com problemas na saúde pública (ANA, 2013). Dessa 

forma, advindos, da má gestão hídrica, a disponibilidade de 

água em algumas regiões brasileiras, acaba por tonar-se 

desigual, resultando no surgimento de situações de escassez e 

enchentes. 

A distribuição de água no Brasil ocorre de forma 

desigual, resultando na imparcialidade entre algumas regiões 

do país. Não obstante, um dos maiores problemas brasileiros 

não se dá apenas pela não uniformidade da distribuição de 

água, mas também pela qualidade que a mesma chega à casa 

de cada consumidor. 

Dados recentes indicam que, aproximadamente, 1,8 

bilhões de pessoas no mundo utilizam fontes de água 

contaminada, e, a cada ano, 842 mil mortes estão relacionadas 

à falta de saneamento básico e, consequentemente, ao uso da 

água imprópria (ONU, 2017). 

De acordo com a Portaria Nº 2.914, de 12 de Dezembro 

de 2011, do Ministério da Saúde (MS), a água destinada para 

consumo humano deve estar em conformidade com padrão de 

potabilidade sem oferecer riscos à saúde. Além disso, no artigo 

5º, preconiza-se como esta destinação deve ocorrer, podendo 

ser através do fornecimento coletivo de água por meio de 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA), abastecimento 

coletivo de água por meio de Solução Alternativa Coletiva 

(SAC) e, abastecimento individual por meio de Solução 

Alternativa Individual (SAI). 

Costa et al. (2013) expõe que, em virtude do 

fornecimento da água potável, em alguns municípios 

brasileiros, ser direcionada apenas às áreas urbanas, as 

comunidades rurais acabam por consumir água proveniente de 

poços e fontes naturais, onde muitas vezes, a utilização desses 
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sistemas alternativos de abastecimento são administrados por 

eles próprios. 

Segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância 

da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), 

63% das SACs não possuem qualquer tipo de tratamento e 

ainda declara que a região mais precária em tratamento de 

água no país é a Região Norte, com mais de 84% da água 

imprópria fornecida à população (BRASIL, 2015). De modo 

similar, a Região Nordeste, no Estado da Paraíba, que tem mais 

de 90% da população abastecida por SAA e o restante 

utilizando SACs como forma de abastecimento, tem sofrido com 

o acesso a água potável, principalmente, nas comunidades 

rurais dos Municípios (SISAGUA, 2011). 

A água subterrânea além de ser um bem econômico é 

uma fonte de suma importância para populações que não tem 

acesso a uma rede de abastecimento pública ou o 

abastecimento tem frequência irregular (FREITAS; 

BRILHANTE; ALMEIDA, 2001). Estima-se que no Brasil, há a 

existência de pelo menos 400 mil poços subterrâneos 

construídos e cerca de 15,6% de famílias tem utilizado, 

exclusivamente, a água advinda destes locais, tanto para o 

consumo humano, quanto para irrigação e lazer (BRASIL, 

2006). 

Partindo disso, no Estado da Paraíba, 16% das áreas 

urbanas são abastecidas exclusivamente por poços 

subterrâneos (ANA, 2010). Até o presente momento, a Agência 

Executiva de Gestão das Águas (AESA), responsável pela 

gestão das águas do Estado, tem 3.676 poços subterrâneos 

cadastrados, sendo 95% destes artesianos de grande 

profundidade (AESA, 2016). 
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Nesse sentido, uma das consequências da negligência 

das medidas de gestão dos recursos hídricos, juntamente com 

à baixa qualidade da água consumida pela população, são as 

doenças de veiculação hídrica. 

Entre as diversas doenças relacionadas à água, umas 

delas está diretamente relacionada ao objeto de estudo deste 

trabalho, a fluorose. A ingestão de água com excesso do íon de 

fluoreto pode desenvolver manchas esbranquiçadas no esmalte 

dental, como também pode agravar-se a um grau deformante 

do elemento dentário (FUNASA, 2012). 

Estudos revelam que concentrações de flúor superiores 

a 1 mg/L-1 na água pode ocasionar fluorose dentária, e teores 

acima de 4 mg/L-1, lesões ósseas (fluorose óssea). Isto ocorre, 

quando há a ingestão contínua de fluoretos na água para 

consumo em concentrações de 8 a 16 mg dia-1 (MARIMON, 

2006). 

Para Santiago e Silva (2009), o surgimento do flúor em 

níves elevados em águas subterrâneas está relacionada aos 

processos ígneos ou magmáticos, que após liberados pelo 

intemperismo dos minerais, transforma-se em íon de fluoreto 

livre dissolvido (F-), quando em presença da água. 

Marimon (2006), nos diz que, frequentemente, o 

surgimento do flúor em águas subterrâneas é relacionado à três 

tipos de origem; a contaminação antropogênica (indústrias de 

alumínio, cerâmica, fertilizantes, etc.), a agricultura (fertilização 

e irrigação) e as características hidrogeológicas e 

hidroquímicas dos aquíferos. A autora ainda afirma que países 

como Índia, Paquistão, China e Quênia, já registraram 

problemas de fluorose relacionados à ingestão de águas 

subterrâneas.  
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De acordo com Gianni Cortecci (2003), a existência de 

países com alta incidência de fluorose se dá, devido ao 

abastecimento de água ser feito através de poços que atingem 

a profundidade do lençol freático, presente nas áreas onde se 

encontram as abundantes rochas magmáticas ricas em flúor. 

Santiago e Silva (2009), afirma que é questionável a 

afirmação de que o composto flúor seja de procedência 

antrópica ou natural, quando em presença na água. Entretanto, 

encontra-se numerosas pressuposições para sua origem, 

sendo a mais comum entre elas atribuída a ocorrência em 

mineralizações de fluorita em terrenos geológicos. 

É pertinente dizer que, alguns agentes devem ser 

apontados como atividades antrópicas que auxiliam a 

continuidade da presença de íons de fluoretos no meio 

ambiente, são eles: siderurgia, fundições de minérios, 

fabricação de alumínio, produção de fertilizantes, louças e 

esmaltados, etc. (FERREIRA, 2016). 

No Brasil, já foram identificadas concentrações de 

fluoretos acima do Valor Máximo Permitido de 1,5 mg/L no 

Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. 

Constata-se que, a preocupação para com a problemática em 

questão, não torna-se apenas à área onde abrange-se a sua 

extensão, como também aos relatos de problemas fluorose 

dentária e óssea em crianças e adultos das regiões 

(SANTIAGO; SILVA, 2009). 

Pesquisas realizadas por SAMPAIO (1993) MARTINS, 

(2012) e FERREIRA, (2016) indicam que o teor elevado de flúor 

em alguns Municípios do Estado da Paraíba já é recorrente. Isto 

ocorre, devido às formações rochosas da área em estudo. 

A afirmação de que o motivo da incidência de flúor nos 

aquíferos sejam de fonte natural, se dá pela existência de 
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diversas pesquisas que apontam para uma infinidade de 

hipóteses, sem confirmação de fonte. Percebe-se então, que a 

presença atípica deste componete químico em águas 

subterrâneas, poderá servir como indicador de qualidade para 

a determinação e enquadramento da água destinada ao 

consumo humano (SANTIAGO; SILVA, 2009). 

Considerando a problemática abordada neste trabalho, 

percebe-se que é de extrema importância que haja um 

conhecimento e entendimento mais aprofundado sobre o 

motivo do surgimento de íons de fluoretos em águas 

subterrâneas de abastecimento público, ratificando assim, a 

importância de que estas águas são utilizadas para consumo 

pela sociedade. 

A FUNASA, vinculada ao MS, trabalha desde a década 

de 90, com o objetivo de fornecer à população facilidade para 

obter água potável para consumo humano em localidades de 

difícil acesso. A promoção da saúde pública exercida pela 

FUNASA tem algumas vertentes que visam alcançar a 

população mais vulnerável. Nesse contexto, as ações de 

saneamento e saúde ambiental se dão por meio do 

financiamento de sistemas de abastecimento de água. 

Até o presente momento, não foi encontrado nenhum 

estudo sobre a averiguação do teor de flúor nas águas de poços 

artesianos, que tenham vínculo com a FUNASA no Estado da 

Paraíba. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é mapear 

a incidência de flúor acima do padrão permitido pela Portaria do 

Ministério da Saúde Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, com 

base nos relatórios de análises de água realizados pela equipe 

da Seção de Controle e Qualidade da Água (SACQA), que é 

vinculada ao Serviço de Saúde Ambiental (SESAM), da 
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Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba (SUEST-

PB). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido no Estado da Paraíba, que 

faz parte dos 26 estados brasileiros e está localizado na Região 

Nordeste do País (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização da Região Nordeste no mapa do Brasil. 

Fonte: Adaptado do IBGE, 2010. 

 

O Estado possui uma área territorial de 56.468,435km², 

com 223 Municípios (Figura 2) e é dividido em quatro 

mesorregiões; Agreste, Borborema, Zona da Mata e Sertão. 

Além disso, ele também conta com as suas 23 microregiões; 

Brejo Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande, Cariri Ocidental, 

Cariri Oriental, Catolé do Rocha, Curimataú Ocidental, 



MAPEAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR EM POÇOS SUBTERRÂNEOS 
NO ESTADO DA PARAÍBA 

418 
 

Curimataú Oriental, Esperança, Guarabira, Itabaiana, 

Itaporanga, João Pessoa, Litoral Norte, Litoral Sul, Patos, 

Piancó, Sapé, Seridó Ocidental Paraibano, Seridó Oriental 

Paraibano, Serra do Teixeira, Sousa, Umbuzeiro (IBGE, 2010). 
Conforme o último Censo Demográfico realizado em 

2010,  a população do Estado é de 3.766.528 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 66,70 habitantes por km² 

(IBGE, 2010). 

 

Figura 2. Mapa do Estado da Paraíba. 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Método e ferramenta de pesquisa 

 

Os dados analisados neste trabalho foram obtidos por 

meio de relatórios de análise laboratorial físico-química da 

água, realizado pela equipe técnica responsável do laboratório 

da Seção de Controle e Qualidade da Água (SACQA), da 

FUNASA na Paraíba. Com base nestes relatórios, realizou-se 

uma averiguação da existência de poços subterrâneos, que 
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continham valores acima de 1,5 mg/L VMP¹ no Estado da 

Paraíba. O valor referência é estabelecido pela Portaria do MS 

nº 2.914 de dezembro de 2011 para consumo humano. 

 

__________ 
1VMP - valor máximo permitido 

Os poços analisados foram do tipo semiartesiano 

profundo, sendo 45 em áreas rurais, 17 em áreas urbanas e 3 

em áreas quilombolas, em todo o Estado da Paraíba. 

A frequência das análises foi, em média, bimestral do 

período de janeiro de 2015 até setembro de 2018. 

As coletas realizadas pela equipe técnica responsável 

foram feitas in loco, condicionadas em recipientes de plásticos 

apropriados, em temperatura de aproximadamente 16ºC, 

transportadas em caixas térmicas, conduzidas em veículo 

próprio da instituição e levadas ao laboratório sede de análise 

de água da FUNASA. O laboratório está localizado no Município 

de João Pessoa, no bairro de Jaguaribe, no prédio da 

Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba. 

Para a identificação da presença de flúor nas análises de 

água, utilizou-se o método de espectrofotometria, procedimento 

SPANDS 8029 (SMEWW) 4500F-B,D, adaptado do Standard 

Methods of Water and Wastewater (APHA, 1994). 

Utilizou-se espectrofotômetro modelo HACH DR/2010, 

um equipamento de leitura direta, que utiliza um programa de 

curvas pré-determinadas dos parâmetros. O comprimento de 

onda deste equipamento compreende 400 - 900 nm, já o 

comprimento de onda do flúor é de 580 nm. Utilizou-se cubetas 

de vidro. 
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As análises das amostras de água foram feitas em 

duplicata e passaram pelo processo de filtração e diluição 

apropriada para posterior análise. 

Com o auxílio do editor de planilhas do Microsoft Office 

Excel, ordenou-se as análises por município, área (rural ou 

urbana), tipo de manancial e coordenadas geográficas. Para 

identificar as coordenadas de cada análise, buscou-se os dados 

contidos no site Informações Geográficas Grátis 

(www.geografos.com.br), disponível na plataforma Google. 

Em seguida, os dados foram transferidos para o 

Microsoft Office Word, na perspectiva de construir-se um 

quadro visando ilustrar as informações para melhor elucidação 

na discussão do trabalho. 

Posteriormente, com o auxílio do Software de Sistema de 

Informações Geográficas, ArcGIS, criou-se um mapa temático 

utilizando os referentes dados contidos nas planilhas, 

localizando os poços subterrâneos com a incidência do flúor 

acima do valor máximo permitido pela Portaria vigente, 

indicando assim os locais pertencentes de cada poço. 

Os dados espaciais referentes aos poços foram 

espacializados no sistema de referência SIRGAS 2000 e 

sistema de coordenadas geográficas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de 1.703 análises, realizadas entre os anos de 

2015 e 2018, observa-se como resultado a presença de 65 

amostras com o índice de flúor acima do valor máximo permitido 

pela Portaria do MS nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011). 

O Quadro 1, exposto logo a seguir, faz referência à: 

Município, ano, teor de flúor e quantidade de amostra. Os 

http://www.geografos.com.br/
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valores contidos na coluna correspondente ao ano dizem 

respeito ao número de amostras realizadas no Municípios, 

separados por contra-barra, indicando assim os teores de íon 

de fluoreto de cada amostra analisada pela equipe técnica 

responsável da SACQA, no laboratório da FUNASA, SUEST-

PB. 

 
Quadro 1. Resultado das análises de teor de íon de fluoreto realizadas nos poços 

dos municípios paraibanos, no período de 2015 a 2018, João Pessoa/PB, Brasil, 
2018. 

Município 2015 2016 2017 2018 

S. J. do Rio do Peixe 
2,56 / 
9,00 

- - - 

Itaporanga - 1,76 / 2,24 - - 
Baraúna - 1,61 / 4,7 - - 

Alagoinha - 2,47 / 1,65 - - 

Pombal - 
1,68 / 2,25 
/ 3,20 / 3,3 

- - 

Nazarezinho - 1,5 / 1,83 - - 

Alagoinha - - 1,72 / 1,73 - 
Alagoa Grande - - 1,50 - 

Nova Palmeira - - 1,54 / 2,30 / 2,65 - 
S. S. do Umbuzeiro - - 1,80 / 3,40 - 

Várzea - - 2,32 / 2,54 - 
S. J. de Princesa - - 1,55 - 

Serra Branca - - 3,00 / 3,50 - 
Mãe D’água - - 2,38 / 3,92 - 

Gurjão - - 1,61 / 1,76 / 2,90 - 

S. João do Cariri - - 
1,55 / 1,60 / 1,79 

/ 1,89 / 2,42 / 
2,54 / 3,26 

- 

S. J. de Princesa - - 1,69 - 

Princesa Isabel - - 2,22 - 
Pedra Lavrada - - 1,64 / 3,80 - 

Imaculada - - 2,12 - 
Teixeira - - 2,84 - 

Damião - - 3,94 - 

Monte Horebe - - 
1,64 / 1,78 / 1,78 

/ 2,04 / 2,28 / 
2,78 / 2,84 

- 

Ingá - - 1,78 - 

Salgado de S. Félix   
1,99 / 2,32 / 2,32 

/ 3,24 / 3,68 
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Gurjão - - - 
1,56 / 
1,67 

Catolé do Rocha - - - 2,06 
São Bento - - - 1,99 

Caiçara - - - 1,65 
Aparecida - - - 1,70 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, João Pessoa-PB, Brasil. 

 

Os teores de íon de fluoreto presentes nestas 65 

amostras são maiores que 1,5 mg/L-¹. Além disso, poços em 

localidades próximas, com características similares, 

apresentaram níveis aproximados, porém em conformidade 

com o Valor Máximo Permitido (VPM) preconizado pela 

legislação. 

Para melhor visualização, o mapa da Figura 3 

apresenta os pontos de incidência nas bacias hidrográficas 

localizadas dentro do Estado da Paraíba. Convém ressaltar que 

realizou-se análises de água pertencentes à todas as bacias 

hidrográficas, entretanto, algumas não apresentaram nenhum 

valor acima do permitido. 

As bacias Abiaí e Gramame são responsáveis por 70% 

do abastecimento da Região Metropolitana de João Pessoa 

(capital do Estado), enquanto as demais servem de área para a 

construção de açudes públicos visando ao abastecimento das 

populações e rebanhos, irrigação, pesca, lazer e turismo 

regional (AESA, 2018). 
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Figura 3. Mapeamento da fluoretação elevada no Estado da 
Paraíba. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018, João Pessoa/PB, Brasil. 

 

Percebe-se que a ocorrência dos valores acima do 

permitido nas análises tem maior incidência na Região do 

Sertão Paraibano, que tem registrado, no último censo 

demográfico, uma população residente de 863.178 pessoas 

(IBGE, 2010). A partir disso, é presumível que uma das 

possíveis causas deste teor elevado deve-se à localização do 

poço na região, que, por ter um solo composto por escudos 

cristalinos, apresentam a presença de íons fluoretos. A maior 

concentração de flúor encontrada foi de 9,0 mg L-1, no Município 

de São João do Rio do Peixe, localizado na Região do Sertão, 

na microrregião de Cajazeiras. Um dado alarmante, de valor 
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seis vezes maior do que o valor estabelecido pela portaria 

vigente. 

A segunda maior concentração de flúor encontrada foi de 

3,94 mg/L-¹, no Município de Damião, localizado na Região do 

Agreste, na microrregião do Brejo Paraibano. 

Em um estudo realizado por Ferreira (2016), observou-

se resultados com predominância de flúor, ao analisar amostras 

de água no município de Belém, também no Estado do Paraíba, 

no Sertão Paraibano, corroborando com o achado de EZAKI et 

al (2009), que apesar de ser diferente da região estudada, 

também apresentou dados preocupantes de concentração de 

flúor em águas subterrâneas nos Municípios de Salto e 

Indaiatuba, no Estado de São Paulo. 

Apesar destes estudos não deterem valores tão elevados 

quanto ao presente estudo, a apresentação em 

desconformidade com o valor estabelecido pela Portaria MS nº 

2.914/2011 são de inquietante preocupação para a população 

que usufrui do abastecimento de águas. 

Isto permite afirmar que, independente do tipo de região, 

a presença de íons de fluoreto em águas para abastecimento 

tem sido registrado em vários locais no território brasileiro. No 

que tange a saúde ambiental, a relação entre o predomínio de 

fluorose e incidência de flúor em águas destinadas ao consumo 

humano, já é objeto de estudo e debate em todo o mundo 

(KOMATI; FIGUEIREDO, 2013). 

Embora o uso de flúor no combate à cárie dentária seja 

benéfico para a sociedade, acredita-se que a contínua 

utilização do mesmo, em níveis como os resultados 

encontrados neste estudo, principalmente, da população mais 

jovem, pode contribuir para o aumento da prevalência de 

fluorose dental (KOMATI; FIGUEIREDO, 2013). 
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Evidencia-se que a concentração de flúor pode vir a ser 

parâmetro relevante na avaliação da qualidade das águas 

subterrâneas, uma vez que já houveram diversas discussões 

acerca das doenças causadas pelo consumo da água 

fluoretada em níveis acima do valor permitido. 

Dada à relevância do conteúdo, é de suma importância 

que o debate a respeito da temática seja amplamente 

relacionada ao surgimento dos problemas na saúde pública. A 

fluorose dental e óssea são problemas graves de saúde pública 

que ainda atingem uma parcela da população brasileira. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que, devido à 

incidência de níveis elevados de íons de fluoreto, a qualidade 

dos recursos hídricos de muitos Municípios do Estado da 

Paraíba está comprometida. Constatamos que a situação de 

alto risco da área de estudo, pode-se atrelar à, além de sua 

forma geológica, à falta de saneamento básico em algumas 

localidades. 

Se faz necessário um estudo mais aprofundado no 

tocante à investigação dos solos que apresentam a existência 

de níveis elevados de íons de fluoreto presentes nas águas dos 

poços subterrâneos, no intuito de se averiguar as suas causas. 

É de suma importância que haja discussões 

interdisciplinares entre as áreas afins, para que se obtenham 

pesquisas mais eficientes envolvendo a temática atual. 

É imprescindível que medidas de desfluoretação sejam 

adotadas visando uma melhor qualidade de vida da 

comunidade, visto que as águas provenientes dos aquíferos 

subterrâneos são destinadas ao consumo humano da 
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população local. Outras medidas cabíveis e mais acessíveis ao 

poder público, devem ser debatidas com uma visão macro do 

problema em questão. 

Este estudo poderá ser utilizado como base para 

elaboração de políticas públicas que proponham a 

desfluoretação de águas subterrâneas, tendo em mente que o 

investimento neste tema pode ser justificado através da 

melhoria de saúde da população local pela prevenção das 

doenças citadas neste estudo e consequente diminuição dos 

gastos com saúde pública. 
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RESUMO: os compostos bioativos se destacam devido sua 
atuação como bloqueadores de efeitos nocivos da produção 
excessiva e inadequada de radicais livres (RL), os RL são 
substâncias tóxicas produzidas pelo organismo, em 
quantidades normais, ele mesmo se encarrega de neutraliza-
las. Porém se um desregulamento é desencadeado os níveis se 
elevam, acumulando-se demasiadamente, refletindo em muitas 
complicações, entre elas a condição do estresse oxidativo que 
pode ocasionar efeitos como uma lesão ou até mesmo a morte 
celular, avançando entre vários estágios, desde os sintomas 
clínicos, envelhecimento, doenças degenerativas e doenças 
autoimunes. O presente trabalho intitulado Minimização do 
estresse oxidativo através de compostos bioativos dos 
alimentos tem como objetivo, discorrer sobre a  redução do 
estresse oxidativo no organismo através da ação de agentes 
antioxidantes encontrados nestes compostos, quando inseridos 
de forma balanceada na alimentação, atuando em defesa das 
células, agindo diretamente sobre os radicais livres, e evitando 
assim a morte celular através do estresse oxidativo. As 
principais fontes de aporte são de origem vegetal, como 
verduras, frutas e legumes. O número de estudos científicos 
relacionado ao assunto tem crescido nos últimos anos, 
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mostrando que o consumo de uma dieta rica em agentes 
bioativos está associada a uma boa qualidade de vida, sendo 
eficaz na prevenção e tratamento de diversas doenças. 
Palavras-Chave: Bioativos. Estresse oxidativo. Antioxidantes. 
Alimentação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os termos radicais livres (RL) englobam 

qualquer molécula que apresente capacidade de manter-se 

com um ou mais elétrons desemparelhados dentro da sua 

última camada eletrônica, tornando-os assim excessivamente 

instáveis e reativos. Eles são criados a partir de reações 

químicas de oxirredução. A molécula que atinge oxidação perde 

elétron para a molécula que atinge redução, a qual passa a 

adquirir os elétrons. Assim obter ou perder elétrons pode levar 

a um estado de desequilíbrio dos mesmos em uma molécula, 

transformando-a em radical livre (SINHORINI, 2018). 

A geração de radicais livres constitui, por excelência, um 

processo contínuo e fisiológico, cumprindo funções biológicas 

relevantes. Durante os processos metabólicos, esses radicais 

atuam como mediadores para a transferência de elétrons nas 

várias reações bioquímicas. Sua produção, em proporções 

adequadas, possibilita a geração de ATP (energia), por meio da 

cadeia transportadora de elétrons; fertilização do óvulo; 

ativação de genes; e participação de mecanismos de defesa 

durante o processo de infecção. Porém, a produção excessiva 

pode conduzir a danos oxidativos (BARBOSA et al., 2010). 

Quando a carga de RL ultrapassa as capacidades 

antioxidantes da célula ocorre um desbalanceamento chamado 

de estresse oxidativo, caracterizado pelo acúmulo intracelular 

de compostos reativos ao oxigênio, e ao nitrogênio, chamadas 
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espécies reativas de oxigênio (EROs) de nitrogênio (ERN), e 

normalmente ocorre nas células como consequência de um 

desequilíbrio do sistema redox, devido ao excesso do acúmulo 

de espécies reativas, principalmente EROs, e pela depleção de 

antioxidantes (AOX) ou ambos (SOARES et al., 2015). 

Estima-se que o estresse oxidativo contribua para o 

desencadeamento de muitas patologias como diabetes, 

hipertensão, câncer, artrite e doença de Alzheimer. Segundo 

Martelli e Nunes (2014) a condição de estresse oxidativo, é 

prejudicial aos componentes celulares e indivíduos como um 

todo, causa uma gama de lesões aos constituintes celulares 

como: a peroxidação dos lipídeos de membrana; oxidação de 

receptores hormonais e enzimas; e lesões no material genético, 

como oxidações de bases do DNA que podem culminar em 

processos mutagênicos e tumorais. 

Em contrapartida com uma dieta balanceada composta 

por alimentos ricos em bioativos é possível encontrar uma fonte 

complementar para auxiliar no controle do estresse oxidativo. 

Os bioativos são substâncias que contribuem para a nossa 

saúde, são encontrados principalmente em origem vegetal tais 

como verduras, legumes, frutas. Existem mecanismos que 

agem de forma benéfica contra a ação dos radicais livres, esses 

compostos são denominados de antioxidantes, eles atuam 

inibindo e /ou diminuindo os efeitos desencadeados pelos RL 

(SANTOS et al., 2008). O objetivo deste trabalho foi analisar na 

literatura a minimização do estresse oxidativo através de 

compostos bioativos dos alimentos, discorrendo acerca do 

processo que gera a condição do estresse oxidativo, expondo 

os problemas causados por ele e abordando sobre o 

conhecimento de como nosso organismo age na presença 

desses bioativos oriundos de diferentes fontes alimentares. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Como metodologia adotou-se a pesquisa do tipo 

exploratória para revisão da literatura, sendo desenvolvida a 

partir da leitura minusiosa de artigos, dissertações e teses em 

revistas indexadas nas bases eletrônicas: Scielo, Pubmed, e 

google acadêmico. Para a inclusão seguiu-se  como critério  

selecionar os estudos que durante a pesquisa apresentaram 

maior relevância e especificidade com os termos: radicais livres, 

alimentos, estresse oxidativo, bioativos, dieta. Seguindo essa 

combinação foram utilizadas 35 publicações para a  construção 

do trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 RADICAIS LIVRES 

 A condição celular sob ação de RL é uma situação muito 

popular meio cientifico, e vem sendo estudada com bastante 

intensidade na atualidade. De acordo com Ferreira e Matsubara 

(1997) o termo radical livre refere-se a átomo ou molécula 

altamente reativo, que contêm número ímpar de elétrons em 

sua última camada eletrônica. E este não emparelhamento de 

elétrons da última camada que confere alta reatividade a esses 

átomos ou moléculas.  

Conforme Hidrata, Sato e Santos (2004) a fonte desses 

RL pode ser endógena, associada às reações metabólicas 

(reação de oxidação na mitocôndria, fagocitose durante o 

processo de inflamação, ativação do metabolismo do ácido 

araquidônico) e exógena (devido à radiação ultravioleta), com 

fatores ambientais – pesticidas, poluição, fumaça de cigarro, 
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medicamentos antitumorais e estilos de vida não saudáveis. 

Confirmando o que foi dito por Chorilli, Leonardi e Salgado 

(2007), onde os RL também podem ser formados pela alta 

exposição aos raios solares, contaminação por tabaco e 

ingestão de bebidas alcoólicas, podendo causar danos as 

membranas celulares, provocando assim o envelhecimento, 

devido ao mau funcionamento e morte das células.  

Quando existe a ligação entre moléculas de RL, essas 

duas moléculas deixam de agir como radicais livres, porém 

quando esta ligação é feita com uma molécula normal, 

instantaneamente desencadeia uma reação em cadeia, 

formando um grande número de RL, que só encerra quando a 

extremidade radical que contém o elétron desemparelhado 

forma a ligação covalente com o elétron desemparelhado de 

outro radical. Deste modo, quando não há um impedimento 

imediatamente por enzimas biológicas, acarretam problemas 

celulares como: acumulação de moléculas nas células e 

tecidos, resultante de um aumento da produção de espécies 

reativas de oxigênio, ou de uma diminuição da capacidade 

antioxidante e/ou da velocidade de remoção e reparação das 

mesmas (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010). 

Com o efeito acumulativo os RL tendem a acarretar 

malefícios. A formação destes conduz ao estresse oxidativo, 

processo no qual iniciará uma cadeia de reações, originando 

alterações em proteínas extracelulares e a modificações 

celulares (HIRATA; SATO; SANTOS, 2004). 
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3.2 A MAXIMIZAÇÃO DE ALGUNS MALES DIANTE DO 

ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Desempenhando um destaque importante na 

patogênese de várias doenças essa condição está envolvida 

com diversos agravos a saúde humana. Entre os processos 

patológicos em que já foi descrita a participação do estresse 

oxidativo estão as doenças cardiovasculares, neurológicas, o 

diabetes e o câncer. Diversos tumores humanos, incluindo 

melanoma, leucemias, carcinomas gástrico, prostático, 

mamário e de cólon, apresentam níveis elevados de EROs 

(SILVA; JASIULIONIS, 2014). 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

caracterizada por obstrução crônica ao fluxo aéreo essa 

obstrução é progressiva e está relacionada a uma resposta 

inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas e/ou 

gases tóxicos, sobretudo a fumaça de cigarro que são exemplos 

conhecidos de fontes exógenas de RL. Evidencias do 

desequilíbrio entre a formação de radicais livres e a capacidade 

antioxidante, resultando em sobrecarga oxidativa, 

provavelmente tem participação na inflamação local e 

sistêmica. Segundo Dourado et al. (2006), há comprovações 

recentes que o estresse oxidativo seja um dos envolvidos nos 

mecanismo de desenvolvimento dos efeitos da DPOC. 

O aumento do estresse oxidativo pode contribuir para a 

patogênese de doenças cardiovasculares (DCV), essa relação 

deve-se  por ser o estresse oxidativo diretamente ligado à 

disfunção endotelial, sendo um dos fatores de risco que reduz 

a biodisponibilidade de óxido nítrico (NO),  reduzindo a 

produção de NO e consequente dificuldade no relaxamento das 

células musculares lisas, predispondo à formação de placa 
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aterosclerótica. A doença arterial coronariana (DAC) é uma 

DCV decorrente desse processo; na DAC, o principal problema 

é a falta de irrigação sanguínea, essas placas provocam 

obstrução do fluxo sanguíneo estreitando o acesso do oxigênio 

ao coração (PINHO et al., 2010). 

Horn et al. (2005) com base em resultados obtidos em 

seu trabalho, concluiu em seu artigo que o tabagismo é 

responsável por desencadear alterações nos marcadores de 

estresse oxidativo, o que pode estar relacionado a maior 

suscetibilidade que os fumantes crônicos têm de desenvolver 

patologias, como o câncer e infecções respiratórias.  

O estresse oxidativo, neste caso formado pelos radicais 

livres de oxigênio, apresenta contribuições para a patogenia da 

doença Alzheimer (DA), esta constatação vem de inúmeros 

estudos comprovados, que mostraram o emprego de 

substâncias antioxidantes para a retardação da evolução 

natural da doença (FORLENZA, 2005). 

Muitos biomarcadores marcadores vem ganhando 

utilização para avaliar o estresse oxidativo, como o dienos 

conjugados, gases etano e pentano, isoprostanos, 4-hidroxi-

nonenal (4-HNE), modificações de proteínas e modificações no 

DNA, mas o principal destes é o malondiadeído (MDA), devido 

ser um dos produtos secundários da peroxidação lipídica dos 

mais conhecidos. Dessa forma, a análise confiável destes 

biomarcadores em amostras biológicas é muito importante, uma 

vez que resultados falsamente alterados podem ser gerados se 

as análises não forem realizadas sob condições analíticas 

adequadas (GROTTO, 2008). 
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Figura 1. Patologias ligadas ao estresse oxidativo 

 

 
   FONTE: Própria 

 

3.3 DETECÇÃO CLÍNICA DO ESTRESSE OXIDATIVO 

 Sabendo-se que o sedentarismo e a alimentação tem 

grande impacto no metabolismo das lipoproteínas, é natural 

supor prováveis alterações no perfil lipídico de indivíduos 

doentes e com drástica alteração no estilo de vida, como, por 

exemplo, quando se faz necessária a hospitalização. Tendo 

conhecimento disso é interessante a avaliação laboratorial de 

diferentes biomoléculas marcadores do metabolismo de 

carboidratos e lipídios, bem como de parâmetros que 

evidenciem o estado funcional de diferentes órgãos e estresse 

oxidativo. Além dos fatores de risco clássicos, apontam-se 

potencial para novos biomarcadores em doenças relacionadas 

ao estresse oxidativo, tais como marcadores inflamatórios - 

proteína-C-reativa, ceruloplasmina e mieloperoxidase -, 
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marcadores metabólicos - paraoxonase, adipocinas, 

homocisteína - e determinação do status antioxidante, através 

da investigação de enzimas antioxidantes como superóxido 

dismutase (SOD), glutationa peroxidae (GPx), e 

microelementos envolvidos com a atividade antioxidante 

(VELLOSA et al., 2013). 

 Há um empenho mundial para validação de 

biomarcadores de estresse oxidativo. Enquanto esses esforços 

prosseguem, é útil conhecer os principais marcadores e os 

métodos mais utilizados para sua quantificação.  No momento, 

no entanto, não há definição sobre qual o método mais útil, mais 

confiável, mais acurado, ou específico para os diferentes tipos 

de dano oxidativo. Há interesse dos especialistas em ciências 

da saúde, em ciências química e bioquímica, em nutrição, e, 

principalmente, do público em geral, existe muita complexidade 

nas diversas áreas envolvidas, muita informação e discussão. 

O número de artigos publicados quadruplicou na última década. 

Nessa perspectiva, pesquisas aliando esses marcadores e 

novos desenvolvimentos de ferramentas e métodos analíticos 

que possibilitem uma avaliação de forma menos invasiva, 

sensível, rápida e simples, com janelas de detecção cada vez 

menores, vêm assumindo um papel relevante no avanço da 

investigação. Estaremos, provavelmente, em condições de 

relacionar o ambiente redox avaliado em indivíduos com 

diferentes aspectos demográficos, clínicos e nutricionais, de 

entender os mecanismos do estresse oxidativo, bem como de 

prevenir ou minimizar os efeitos das doenças oriundas dos 

mesmos, realizando diagnósticos antecipados 

(VASCONCELOS et al., 2007). 

 Aproximadamente uma centena de doenças está 

diretamente ligada  com o estresse oxidativo e suas 
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consequências bioquímicas. Não é de hoje que, diversos 

grupos de pesquisa vem analisando biomarcadores do estresse 

oxidativo e das defesas antioxidantes através da mensuração 

de enzimas antioxidantes – superóxido dismutase (SOD), 

catalase glutationa redutase (GSH), glutationa peroxidase 

(GPx), ceruloplasmina, metalotioneínas, entre outros. o grupo 

do pesquisador Nicholas J. Miller na cidade de Londres, 

embasados nas técnicas realizadas na década de 80, criou um 

novo teste de capacidade antioxidante total, que foi chamado 

de “total antioxidant capacity” (TAC) a principal vantagem deste 

teste é medir a capacidade antioxidante de virtualmente todos 

os componentes de  amostras biológica sejam eles sangue, 

urina , fezes, extrato vegetal ou alimento e não de apenas um 

ou outro composto. A utilização da capacidade antioxidante 

total como biomarcadora de estresse oxidativo em diversas 

patologias é uma aposta promissora para que profissionais a 

exemplo bioquímicos e químicos  possam  avaliar essa 

capacidade em alimentos, medicamentos alopáticos e 

fitoterápicos para uso com finalidades de prevenção ou até 

mesmo tratamento (FERRARI, 2010).     

 

3.4 COMPONENTES BIOATIVOS 

Compostos bioativos são substâncias presentes em 

verduras, legumes e frutas que favorecem a nossa saúde e 

contribuem para o bom funcionamento dos órgãos ou até no 

combate de doenças. Com a evolução da ciência e tecnologia 

de alimentos e outras áreas afins tem se constatado 

cientificamente que a saúde pode ser controlada pela 

alimentação e que o baixo ou excessivo consumo de alimentos 
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estão relacionados a manifestações de algumas patologias 

(GARCIA, 2004).  

Alguns alimentos possuem em si compostos bioativos 

capazes de reduzir os níveis de radicais livres. De acordo com 

Silva; Sá, (2012), a soja, um alimento com alta concentração de 

isoflavona, está sendo relacionada à redução do risco de câncer 

de mama, osteoporose, deficiência cognitiva e redução dos 

sintomas da menopausa. As isoflavonas podem inibir a 

produção do oxigênio reativo, apresentando-se como 

antioxidante. 

A berinjela é boa fonte de minerais e vitaminas. Além de 

rica em fibras e baixo teor lipídico, contém uma variedade de 

fitoquímicos, como polifenóis, que conferem importantes 

benefícios à saúde. Estudos mostraram que os compostos 

fenólicos da berinjela podem reduzir a absorção da glicose 

intestinal e fornecer proteção antioxidante celular, evitando a 

oxidação e as complicações do diabetes, em especial aqueles 

compostos fenólicos presentes na casca da berinjela. Além 

disso, a casca da berinjela é rica em antocianinas e pode ser 

usada no tratamento de hiperlipidemia e na prevenção de 

doenças cardiovasculares aterogênicas através da inibição da 

peroxidação lipídica (SCORSATTO et al., 2017). 

No semiárido nordestino um estudo realizado provou que 

em espécies da família cactáceas foi detectada a presença de 

substâncias com reconhecido valor antioxidante. Os compostos 

fenólicos e as betalaínas encontradas nas cactáceas 

apresentam reconhecida ação antioxidante. Conforme o 

coordenador do estudo, pesquisador Ricardo Elesbão, da 

Embrapa Agroindústria Tropical (CE), nos últimos anos 

observou-se um maior interesse por diversas espécies de 

cactáceas não só pelo valor nutricional, mas por serem fontes 
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de compostos como betalaínas e fenólicos, que estão 

relacionados à promoção da saúde (EMBRAPA, 2017).

 Nenhum alimento isolado deve ser ingerido em 

detrimento de outros para prevenir uma doença específica. 

Diferentes alimentos fornecem diferentes substâncias vitais 

para a saúde. Portanto, uma dieta alimentar variada é essencial 

(CARVALHO et al, 2006). Esta afirmação direciona para os 

muitos alimentos que podem ser inseridos em nossa 

alimentação, ressaltando seus benefícios. De acordo com 

Abrahão et al., (2010) o nosso conhecido e apreciado café tem 

auto poder sequestrante de radicais livres e atua também como 

redutor de metais. 

O trabalho de Possa (2016) encoraja ao consumo de 

araçás (Psidium Cattleianum Sabine), nesta espécie analisada 

pelo autor foi mostrado que a fruta possui capacidade 

antioxidante, e presença de compostos fenólicos, sendo de 

relevância também para a indústria alimentícia, nos 

apresentando uma opção alternativa para a diminuição de 

produtos de caráter artificial.  Segundo Pinto (2008) essas 

características têm atraído a atenção da comunidade cientifica 

e da indústria alimentícia para o desenvolvimento dos 

“alimentos funcionais” ou alimentos ricos em um ou mais 

compostos bioativos que apresentam efeitos positivos na 

saúde. 

Cascas, sementes, folhas e talos dos alimentos 

poderiam ser aproveitados, e não jogados no lixo, como a 

maioria das pessoas fazem. Ricos em vitaminas e fibras, eles 

podem ter até 40 vezes mais nutrientes do que a própria fruta, 

verdura ou legume. Segundo a pesquisa de Loriloza (2017) 

onde talos e folhas de beterraba foram analisados, ficou 

constatado sua contribuição na minimização do estresse 
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oxidativo, no entanto a exploração sobre o assunto deve ser 

ainda mais aprofundada, segundo este autor é indispensável a 

compreensão de como funcionam as vias metabólicas 

envolvidas neste processo. O estudo de Souza (2016) usando 

macaibeira, mostrou-se relacionado com os anteriores 

apresentados onde exalta que seu uso é uma forma de valorizar 

as alternativas naturais e relata de suas propriedades para 

enriquecer a nossa alimentação. Justificando o que diz o autor 

Anjo (2004), a baixa incidência de doenças em alguns povos 

chamou a atenção para a sua dieta. Os esquimós, com sua 

alimentação baseada em peixes e produtos do mar ricos em 

ômega 3 e 6, têm baixo índice de problemas cardíacos, assim 

como os franceses consumidores de vinho tinto. Os orientais, 

devido ao consumo de soja, que contém fitoestrogênios, têm 

pouco câncer de mama. Nesses países, o costume de consumir 

frutas e verduras também resulta em uma redução do risco de 

doenças coronarianas e de câncer, comprovada por dados 

epidemiológicos. Os demais estudos reunidos buscaram 

averiguar entre variados grupos de pessoas entrevistadas seus  

conhecimentos sobre alimentação e fatores relacionados. Os 

autores Fanhani; Ferreira (2006) Panziera et al. (2011); 

identificaram que as informações a cerca dos benefícios dos 

alimentos de ação antioxidante não são suficientes entre os 

entrevistados e que o consumo destes também se encontra 

abaixo. 

Segundo Takacs (2015) que avaliou um grupo de atletas, 

os mesmo tem uma percepção limitada e desconhecem a cerca 

de outros alimentos que agregariam um bom desempenho para 

suas atividades se inseridos na alimentação diária, enfatizando 

para a falta de incentivo para projetos de educação nutricional. 
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Neves et al. (2014); Silva et al. (2012); Baptista et al. 

(2013) reportam em seus trabalhos para a falta de 

conhecimento de seus grupos avaliados que embora já tenham 

ouvido falar em questões como radicais livres, bioativos e 

antioxidantes, muitos afirmaram a ausência destes em suas 

refeições, ou fazerem uso com baixa frequência, tornando a 

pouca informação uma situação negativa resultando em um 

menor consumo de tais alimentos que colaborariam 

acrescentando nutrientes essenciais. 

Diante dessa necessidade de conhecimento, a pesquisa 

de Heck et al (2011) onde profissionais da saúde com o intuito 

de investigar o uso de plantas medicinais com ação antioxidante 

das quais agricultores de uma determinada região fazem uso, 

demonstrou a importância da existência de projetos como o que 

ele abordou,  onde ocorre uma troca de saberes entre 

profissionais e a população promovendo uma orientação quanto 

aos alimentos e plantas despertando para a importância dos 

seus benefícios à saúde através de agentes naturais, como 

menciona o próprio autor.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estresse oxidativo encontra-se relacionado com 

muitas patologias, e os compostos bioativos de fontes 

alimentares estão sendo enxergados como uma alternativa 

para sua prevenção e minimização, no entanto foi observado o 

baixo índice do consumo de alimentos que apresentam esses 

compostos, comparando os diferentes grupos que foram 

analisados por este estudo, surge daí a emergente necessidade 

de que esta área de conhecimento alcance mais pessoas e 

assim uma maior parcela da população possa adequar-se. 
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Mesmo essas ações benéficas demonstrando-se ainda em 

estágio de compreensão diante de tantos mecanismos 

metabólicos envolvidos, vem sendo uma aposta promissora e 

estimula para a realização de pesquisas futuras. 
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RESUMO: Muitas vezes a qualidade da água não é conhecida 
por seu consumidor e eles podem estar utilizando um recurso 
contaminado que causará prejuízos a sua saúde. Por este 
motivo, o monitoramento da qualidade da água é muito 
importante. Ante o exposto, os objetivos desse trabalho foram 
analisar a percepção dos consumidores de águas provenientes 
de fontes superficiais e subterrâneas do município de Areia – 
Paraíba e realizar a avaliação destas fontes hídricas por meio 
dos parâmetros turbidez, salinidade e cloro residual livre. Os 
participantes da investigação foram alguns discentes do Centro 
de Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), e moradores das proximidades que utilizam a 
água das fontes hídricas públicas localizada na referida 
instituição, além de proprietários das fontes hídricas 
particulares subterrâneas e superficial. Como instrumento de 
avaliação foi utilizado um questionário com perguntas objetivas, 
cuja finalidade era mapear a percepção dos consumidores 
sobre a qualidade da água utilizada. Posteriormente, foram 
realizadas análises dos parâmetros turbidez, salinidade e cloro 
residual livre da água das nove fontes hídricas, durante os 
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meses de abril e outubro de 2018. Os resultados revelaram 
quão importante os entrevistados classificam a análise de água. 
Na análise de turbidez algumas das amostras estudadas 
apresentaram-se fora do máximo permitido. Todas as amostras 
foram classificadas como doce e não apresentaram cloro 
residual livre. 
Palavras-chave: Análises físico-químicas. Fontes hídricas. 

Potabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Falar da existência da vida não seria possível sem 

contemplar a importância da água neste contexto. A sociedade 

acreditava que este recurso era infinito e o esgotamento de tal 

não era preocupação até tempos atrás. Porém, é cada vez mais 

perceptível que esta teoria é falha, uma vez que de toda a água 

líquida do planeta Terra, apenas 0,72% é doce e pode ser 

destinada ao consumo humano (ANA, 2009; COSTA; 

TYBUSCH, 2015). 

Os problemas não param por aí, visto que mesmo ciente 

dessas condições, o homem explora os recursos e 

ecossistemas incansavelmente, e reforçam ainda mais a crise 

hídrica no planeta. Além disso a má distribuição do recurso na 

Terra agrava ainda mais a situação, pois enquanto alguns locais 

concentram uma quantidade considerável de água, outros 

sofrem com a escassez. No Brasil, o semi-árido nordestino 

dispõe de baixíssimas quantidades de água pois esta região 

apresenta baixa pluviosidade e irregularidade de chuvas 

(CASARIN; SANTOS, 2011; COSTA; TYBUSCH, 2015; 

SUASSUNA, 2008). 

A exploração da água pode ocorrer nas fontes 

superficiais ou subterrâneas. Os corpos hídricos superficiais 
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são provenientes do acúmulo de águas que não conseguem 

penetrar o solo. Estas fontes são consideradas uma das 

principais em termos de abastecimento em toda a Terra. Já as 

águas subterrâneas são aquelas que se acumulam abaixo do 

solo, originam-se do excesso de chuva e ficam dispostas em 

vácuos entre as rochas (ANA, 2018a; ANA, 2018b). 

As águas subterrâneas são tradicionalmente 

consideradas como a forma mais pura de água. Devido à sua 

infiltração através do solo e ao longo tempo de permanência no 

subsolo, tendo uma quantidade muito menor de matéria 

orgânica e microrganismos causadores de doenças. Estas 

podem ser extraídas mediante a perfuração de poços (BAIRD; 

CANN, 2011). 

Apesar de serem mais protegidas, as fontes 

subterrâneas não estão isentas de contaminação, isso 

geralmente ocorre pela construção de fossas sépticas, a 

disposição inadequada de resíduos sólidos, os postos 

combustíveis e a agricultura moderna, a qual se utiliza de 

pesticidas e fertilizantes (BEZERRA et al., 2018). 

Quando se refere ao consumo humano, a água deve 

estar de acordo com os padrões de potabilidade, não causando 

risco à saúde pública, seguindo Valores Máximos Permitidos 

(VMP) pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 para que a 

água seja potável e possa ser destinada para esse fim. A falta 

de tratamento pode acarretar em vários prejuízos a saúde 

pública, a ingestão de água contaminada leva ao 

desenvolvimento de doenças como por exemplo: febre tifoide, 

cólera, salmonelose, shigelose, leptospirose, poliomielite, 

hepatite A, amebíase e giardíase, responsáveis por vários 

surtos epidêmicos e por várias mortes infantis (LANDIM NETO 

et al., 2013; PAULINO, 2013). 
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A fim de livrar os usuários destes danos, faz-se 

necessário o gerenciamento da qualidade da água para 

prevenir ou controlar a presença de patógenos na mesma, 

assim como as substâncias químicas que representam risco à 

saúde, permitindo ao consumidor fazer uso de uma água 

potável conforme preconiza a Portaria de Consolidação nº 5 de 

2017  do Ministério da Saúde, que consolida as normas sobre 

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

Neste contexto temos a turbidez, um parâmetro 

relacionado ao grau de dificuldade da passagem de luz através 

da água, devido à presença de materiais sólidos em suspensão 

que reduzem a sua transparência (BEZERRA et al., 2017). 

Outro parâmetro importante no gerenciamento da 

qualidade da água é a salinidade, definida como a medida dos 

teores de sais na água, sais esses que favorecem o 

crescimento das plantas, mas o excesso dele é prejudicial. Sua 

medida pode ser feita indiretamente pela condutividade elétrica. 

Altos valores de salinidade podem afetar o sabor da água 

(PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA, 2008). Na Resolução do 

CONAMA nº 357/2005, as águas são identificadas de acordo 

com a sua salinidade, sendo classificadas como doce, em que 

os valores de salinidade são iguais ou inferior à 0,50‰, 

salobras, em que os valores estão entre 0,50‰ e 30,0‰, e 

também como salinas, com valores iguais ou superiores à 

30,0‰. 

Por fim, o cloro residual também é um parâmetro muito 

importante, uma vez que sua presença na água oxida os 

microrganismos patógenos, ou seja, elimina-os da água e assim 

garantem que ela não venha a trazer prejuízos a saúde do 

consumidor (LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009). 
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Ante ao exposto, os objetivos do trabalho foram analisar 

a percepção dos consumidores de águas provenientes de 

fontes superficiais e subterrâneas do município de Areia – 

Paraíba e realizar a avaliação destas fontes hídricas por meio 

dos parâmetros turbidez, salinidade e cloro residual. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada no município de Areia, estado 

da Paraíba. Os participantes da investigação foram alguns 

discentes do Centro de Ciências Agrárias (CCA), campus II da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e moradores das 

proximidades que utilizam a água das fontes hídricas públicas 

localizada na referida instituição, além de proprietários das 

fontes hídricas particulares subterrâneas e superficial, as quais 

podem ser observadas na Figura 1.  

 

Figura 1. Mapa das fontes hídricas. 

 
Fonte: Google Earth (2018). 

Os sujeitos da pesquisa atenderam aos seguintes 

critérios: ter idade mínima de 18 anos e declarar anuência ao 
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estudo após ciência do termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Como instrumento de avaliação foi utilizado um  

questionário com perguntas objetivas, cuja finalidade era 

mapear a percepção dos consumidores sobre a qualidade da 

água utilizada. Posteriormente, foram realizadas análises dos 

parâmetros turbidez, salinidade e cloro residual livre da água 

das nove fontes hídricas, durante os meses de abril e outubro 

de 2018. 

 As amostras foram coletadas entre os meses de abril e 

outubro do presente ano entre 05h e 07h da manhã. As coletas 

ocorreram em frascos de vidro devidamente higienizados, os 

quais foram armazenados, acondicionados e encaminhados 

imediatamente para análise no Laboratório de Química 

Analítica (LQA) do Departamento de Química e Física (DQF) do 

CCA/UFPB. 

 Os parâmetros analisados foram: turbidez, salinidade e 

cloro residual livre, sendo todas as análises realizadas em 

triplicata. 

 A análise de turbidez foi realizada com o turbidímetro da 

Del Lab modelo DLT WV. A determinação do cloro residual livre 

e da salinidade foram feitas conforme o Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (1998).  

 No caso do parâmetro salinidade, normalmente utiliza-se 

métodos indiretos que envolvem a medição de uma propriedade 

como condutividade ou densidade. A precisão da medição 

desta propriedade física determinará a precisão na salinidade 

(APHA; AWWA; WEF, 1998; LIBÂNIO, 2008). Portanto, o 

parâmetro foi quantificado a partir de dados da condutividade 

elétrica das amostras (obtida com condutivímetro da MS 

Tecnopon modelo luca-150). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A aplicação do questionário revelou um perfil de 

entrevistados com idade entre 22 e 75 anos. Quanto ao nível de 

escolaridade, 35,71% possuem Ensino Superior completo, 

42,86% Ensino Superior incompleto, 7,14% Ensino 

Fundamental completo e 14,29% não completou o Ensino 

Fundamental, sendo este o primeiro bloco de perguntas do 

questionário. 

Num segundo momento os entrevistados expuseram 

respostas de acordo com sua percepção sobre a qualidade da 

água. Um total de 78,57% dos participantes da entrevista 

classificam a água como boa e 21,43% como regular. 

Quando indagados sobre as características perceptíveis 

na água (Figura 2), 50% afirmaram que a água consumida 

apresenta sabor e acrescentaram que é um sabor um pouco 

doce ou normal; contudo, isto não representa um quesito para 

rejeição da água, pelo contrário. Feitosa et al. (2008) revelam 

que o sabor da água depende do teor e do tipo de sais 

dissolvidos. Segundo o mesmo, o sabor da água está atrelado 

ao odor e muitas vezes o que é classificado como gosto, na 

verdade é percebido como odor.  

Um total de 25% dos entrevistados afirmaram perceber 

cheiro na água, e um dos entrevistados afirmou que o cheiro 

ocorre por época. Laganaro; Arnesen; Macedo (2018) afirmam 

que o odor na água subterrânea pode ser causado pela 

presença de contaminantes como o bromodiclorometano e o 

percloroetileno, porém raramente esta característica é 

perceptível. Nas fontes superficiais, os autores mencionam 

ainda que o odor é parte integrante da mesma e é decorrente 
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da presença de terra, grama, peixes ou vegetação em 

decomposição. 

 

Figura 2. Na água, você percebe? 

 
Fonte: própria. 

 

A análise da Figura 2 revela ainda que outros 25% dos 

entrevistados afirmaram que percebem cor na água. Este 

parâmetro é resultante de substâncias dissolvidas ou em 

suspensão na água, oriundas, principalmente da lixiviação da 

matéria orgânica. Geralmente a água deve apresentar-se 

transparente. Contudo, caso ela apresente-se arroxeada 

significa que contém altas concentrações de ferro, negra, é rica 

em manganês e amarelada quando contém elevado teor de 

ácidos húmicos (FEITOSA et al., 2009).  

O resultado obtido para o questionamento com relação a 

transparência pode ser visualizado na Figura 3, e remete ainda 

a discussão da cor, supracitada. 

  

50,00%

25,00%

25,00%

Sabor Cheiro Cor
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Figura 3. Quanto a transparência, você considera: 

 
Fonte: Própria. 

 

A análise da Figura 3 revela que 7,14% classificou a 

água como muito turva, outros 14,29% como pouco turva, e os 

demais, 78,57%, classificaram a água como límpida. Os que 

apontaram que a água consumida encontra-se muito turva, são 

usuários da fonte superficial abordada neste trabalho. 

Posteriormente, um novo bloco de questões foi aplicado 

no tocante à utilização da água. Um índice de 85,71% 

afirmaram que utilizam a água durante o ano inteiro e 14,29% 

usam com frequência indefinida. Ambos destinam o recurso 

hídrico para os mais diversos fins como é possível visualizar na 

Figura 4 que revela que 85,71% usam a água para beber, 

71,43% cozinhar alimentos, 42,86% para limpeza de utensílios 

domésticos, 35,71% para higiene pessoal, 28,57% para 

dessedentação de animais, 21,43% para irrigação e outros 

7,14% para recreação.  

 

78,57%

14,29%

7,14%

Límpida Pouco turva Muito turva
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Figura 4. Fins de utilização da água provenientes das fontes 

analisadas. 

 
Fonte: Própria. 

 

Quando questionados se realizavam tratamento na 

água, 92,86% afirmaram não realizar nenhum tipo de 

tratamento na água e outros 7,14% responderam que 

realizavam sim. 

De acordo com um dos entrevistados que respondeu de 

maneira positiva o questionamento, o tratamento que realiza 

consiste na adição de água sanitária, às vezes. As informações 

descritas acima podem ser interpretadas por dois pontos de 

vista diferentes. O primeiro recai sobra a importância da 

realização de tratamento da água a fim de eliminar 

microrganismos patogênicos vetores de doenças como a 

diarreia, por exemplo. Essa desinfecção é extremamente 

necessária, uma vez que 85,71% afirmaram que utilizam essas 

águas para beber; no entanto, recomenda-se a utilização de 

uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% que geralmente é 

distribuída pela Secretaria Municipal de Saúde. A água deve ser 

filtrada previamente e a cada litro, duas gotas da solução devem 

ser adicionadas, podendo-se também realizar fervura da 

mesma (BRASIL, 2018).  

85,71%

71,43%35,71%

42,86%

21,43%
7,14%

28,57% Beber
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Por outro lado, de acordo com Silva; Melo (2015), cloro 

é o método mais utilizado para oxidar organismos patógenos 

devido ao baixo custo da substância, facilidade de aplicação e 

alta eficiência. No entanto, a presença do cloro provoca uma 

reação do mesmo com substâncias orgânicas de ocorrência 

natural nos corpos hídricos, como é o caso de ácidos húmicos 

ou fúlvicos formando um composto denominado triclorometano. 

Estudos comprovam que tal substância é responsável pela 

causa de inúmeros danos à saúde do usuário, prejudicando o 

sistema reprodutivo, aumentando a chance de aborto 

espontâneo e câncer. Por este motivo, a quantidade de cloro  

adicionada a água deve ser condizente com o estimado na 

legislação. 

O último bloco do questionário buscou coletar 

informações acerca das análises de água e, na Figura 5 é 

possível visualizar o percentual das respostas à pergunta: Já foi 

realizada alguma coleta para análise?  

 

Figura 5. Percentual de respostas para a pergunta: Já foi 

realizada alguma coleta para análise? 

 
Fonte: Própria. 

14,29%

50,00%

35,71%
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É possível observar que 50% diz que nenhum tipo de 

análise foi realizada nas fontes hídricas onde captam água, 

outros 35,71% não souberam responder e apenas 14,29% 

respondeu que sim. No entanto, do total de pessoas que 

responderam positivamente a pergunta, 100% diz não ter tido 

acesso ao laudo ou retorno das análises. 

É muito importante que os consumidores saibam a 

qualidade da água que estão consumindo, uma vez que 

contaminações podem comprometer a saúde do usuário. Brasil 

(2013) revela que um documento de avaliação da água para 

consumo humano deve reunir o maior número de informações 

e que devem ser disponibilizadas ao consumidor através de 

relatórios ou por meio de veículos de comunicação como a 

internet.  

O autor supracitado pontua também que a divulgação 

dos resultados da análise ao usuários está amparada 

legalmente no Decreto nº 5440 de 4 maio de 2005 que “estabele 

definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da 

água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 

instrumentos para a divulgação de informação ao consumidor 

sobre a qualidade da água para consumo humano”. 

Por fim, a população foi questionada sobre a importância 

da análise de água. Todos os entrevistados (100%) disseram 

que a consideram importante. 

Cabral; Daniel (2014) afirma que de fato o 

monitoramento da qualidade da água para consumo humano é 

muito importante, uma vez que o mesmo além de avaliar a 

qualidade da água consumida pela população, identifica perigos 

e vulnerabilidade em sistemas e conjunto populacional que 

pode estar exposto à fatores de riscos. Caso algum problema 

seja diagnosticado, é possível realizar intervenções para 
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sanção do mesmo e ainda desenvolver políticas de prevenção. 

Por estes motivos é que análises periódicas foram realizadas, 

contemplando os parâmetros turbidez, salinidade e cloro 

residual livre.  

Conforme é possível analisar na Figura 6, todas as fontes 

estudadas são classificadas como água doce, apresentando 

valores entre 0,05‰ e 0,15‰. Santos (2015) obteve valores 

similares a estes ao realizar a análise físico-química e 

bacteriológica da água do poço Valdemiro Francisco Mota no 

município de Brejo Cruz, na Paraíba (PB).  

 

Figura 6. Resultados obtidos em ‰ para análise de salinidade 

nas fontes estudadas. 

 
Fonte: Própria. 
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Lira (2017) realizou a análise de um corpo hídrico no 

município de Soledade, na Paraíba para posteriormente propor 

a sua dessalinização. Seus resultados de salinidade na água 

bruta revelaram valores entre 7,10 e 9,18‰, classificando a 

amostra como água salobra. O autor justificou este índice pelas 

características do solo, condições climáticas e manejo de 

irrigação e drenagem próximos a fonte.  

Os resultados médios obtidos para a análise da turbidez 

na fonte superficial podem ser constatados na Figura 7, os 

quais oscilaram de 50,87 à 622,33 UNT. 

 

Figura 7. Resultados médios obtidos para a análise do 

parâmetro turbidez no corpo hídrico superficial em Unidades 

Nefelométricas de Turbidez (UNT). 

 
Fonte: Própria. 
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De acordo com Resolução 357 de 17 de março de 2005 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a Fonte 

IV, que é destinada a irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e dessedentação animal deve apresentar 

turbidez de até 40 UNT e 100 UNT para os dois usos, 

respectivamente. No entanto, observa-se uma média superior a 

100 UNT. A turbidez elevada provoca o aumento da 

temperatura da água por conta das partículas em suspensão 

que absorvem mais calor e reduzem a concentração de 

oxigênio dissolvido. Além disso, em águas muito turvas a luz 

tem dificuldade de penetrar e caso destinada para irrigação, 

esta água pode prejudicar seres fotossintetizantes pela 

ausência de luz (VILELA, 2018). Ainda em termos de irrigação 

índices elevados de turbidez podem causar entupimento no 

sistema de canos (ENDLER et al., 2013). 

Sassoma et al. (2015) realizou a avaliação temporal e 

espacial de características físico-químicas em águas 

superficiais e como resultado em um dos pontos de análise 

obteve um alto índice de turbidez. Os autores justificaram o 

resultado de acordo com o solo que está em contato com a água 

tratando-se do Luvissolo, rico em mica e ferro e de textura 

argilosa que se dispersa ou solubiliza com facilidade na água, 

tornando-a turva. 

Na Figura 8 encontra-se os resultados obtidos para a 

análise de turbidez nos demais corpos hídricos estudados, 

todos subterrâneos e destinados ao consumo humano. A 

Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 determina que águas 

destinadas para o consumo humano devem apresentar turbidez 

máxima de 5,0 UNT. A análise da Figura 8 revela que apenas 

Fontes II, III, V e VI encontram-se dentro do estimado. As 
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demais apresentam valores superiores ao Valor Máximo 

Permitido (VMP).  

Oliveira et al. (2015) discorre que altos índices de 

turbidez em fontes subterrâneas podem estar relacionados com 

a má condição de proteção dos poços como impermeabilidade 

comprometida, tampas danificadas ou espaçamento entre a 

tampa e a estrutura do poço acima do solo permitindo o 

carreamento de matérias orgânicos e sedimentos.  

 

Figura 8. Resultados obtidos para análise de turbidez de corpos 

hídricos subterrâneos em Unidade Nefelométrica de Turbidez. 

 
Fonte: própria. 

 

Valores elevados de turbidez não oferecem riscos à 

saúde, porém dificultam o tratamento de desinfecção uma vez 

que os sedimentos presentes na água acabam servindo como 
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barreira de proteção para os microrganismos (OLIVEIRA et al. 

2015). 

De acordo com a Figura 8 é possível inferir que no mês 

de abril todas as amostras apresentaram elevados índices de 

turbidez quando comparados aos demais meses de análise, 

bem como a Fonte IV (Figura 7). No referido mês, as coletas 

foram realizadas durantes um período chuvoso. Piratoba et al. 

(2017) revela que em períodos como esse eleva-se o transporte 

de material orgânico e inorgânicos como substâncias húmicas 

e fúlvicas, algas, taninos, dentre outros que acabam deixando 

as águas mais turvas que o habitual.  

A Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 determina ainda 

que águas destinadas ao consumo humano apresentem entre 

0,2 e 2 mg Cl2/L. A avaliação de cloro residual apresentou-se 

negativa em todas as fontes analisadas, bem como as amostras 

estudadas por Oliveira (2018) ao avaliar a qualidade de água 

de poços tubulares no município de Areia-PB. Almeida (2017) 

estudou a qualidade de águas superficiais de abastecimento 

urbano em Juazeirinho-PB e constatou que de todos os pontos 

analisados da rede de abastecimento, 60% apresentaram 

valores abaixo do estimado na legislação. O mesmo ainda 

classifica esta situação como de riscos para saúde humana, 

principalmente daquelas pessoas que saúde fragilizada e 

crianças. 

Por este motivo, Figueiredo (2016) defende a utilização 

de uma quantidade exata de cloro residual para garantir a 

desinfecção da água e assegurando a destruição de 

organismos patogênicos. 
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CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos no questionário foi 

possível inferir que a população participante faz uso frequente 

de fontes hídricas para consumo humano, porém desconhecem 

sua qualidade e, em geral, não realizam nenhum tratamento 

prévio.  

 Os resultados das análises demonstraram que o único 

parâmetro estudado que se apresentou fora do máximo 

permitido foi à turbidez na água da fonte superficial IV e das 

fontes subterrâneas I, VII, VIII e IX. Todas as amostras foram 

classificadas como água doce e não apresentaram cloro 

residual livre. 
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RESUMO: A água é um valioso elemento promotor do 
desenvolvimento e do progresso. Infelizmente, este recurso 
natural encontra-se cada vez mais limitado, sendo ainda 
exaurido pelas ações impactantes nas bacias hidrográficas, que 
veiculam a degradação da qualidade e dos ecossistemas 
presentes. Muitas pesquisas mostram que é relativamente 
comum as águas de nascentes apresentarem algum grau de 
contaminação. As impurezas encontradas neste compartimento 
hídrico refletem a natureza e composição do solo pelos quais a 
água escoa, sendo estas agravadas pelo aumento da 
densidade demográfica e intensificação das atividades 
econômicas na indústria e agricultura. Deste modo, sob o ponto 
de vista sanitário e de potabilidade, nenhuma fonte de água 
superficial é considerada integralmente segura, devido ao 
arraste de micro-organismos e de substâncias químicas 
contidos nesses solos. Com o objetivo de avaliar a qualidade da 
água de nascentes de propriedades rurais foram coletadas, no 
município de Paracambi, amostras de água em seis nascentes, 
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e avaliados parâmetros organolépticos, físico-químicos e 
microbiológicos, os quais tiveram seus resultados comparados 
aos valores da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do 
Ministério da Saúde. Os resultados mostram que nenhuma das 
nascentes estudadas apresenta caráter potável, de modo que 
não podem ser disponibilizadas ao consumo humano e/ou 
utilizadas para irrigação de alimentos, principalmente, àqueles 
consumidos in natura. 
 

Palavras-chave: Água subterrânea. Agricultura familiar. 

Potabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “nascente” de corpos d’água, frente a coletânea 

de diversas conceituações oriundas de especialistas de 

distintas áreas, é melhor definido como “um sistema ambiental 

em que o afloramento da água subterrânea ocorre 

naturalmente, de modo temporário ou perene, e cujos fluxos 

hidrológicos na fase superficial são integrados à rede de 

drenagem” (FELIPPE e MAGALHÃES, 2013).  

A utilização das águas subterrâneas é, relativamente, 

mais barata e as obras não são tão notáveis quanto às 

barragens e estações de tratamento construídas para utilização 

das águas de superfície. Em função disto, Rebouças (2008) 

relata que os mananciais subterrâneos, em geral, são 

frequentemente omitidos nos planos de gerenciamento de 

recursos hídricos, apesar do mesmo perfazer o maior volume 

de água doce, na forma líquida, ocorrente na Terra.  

Ainda de acordo com Rebouças (2008), a relevância da 

água subterrânea para consumo doméstico decorre, 

principalmente, da possibilidade desta ser captada em meio 
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urbano, rural e em variados tipos de terreno. Tendo em vista 

que o material constituinte da zona vadosa (zona não saturada), 

pela qual a água infiltra, funciona como um verdadeiro filtro e 

reator biogeoquímico de depuração, a água subterrânea é mais 

protegida dos agentes de degradação da qualidade. Desta 

forma, uma obra de captação mal construída, bem como o uso 

e manejo inapropriados do solo representam verdadeiros focos 

de contaminação. Mais do que um recurso, a água subterrânea 

é participante essencial do ambiente natural, sendo parte 

fundamental do ciclo hidrológico. Assim, a compreensão da 

funcionalidade destes compartimentos hídricos nos estudos 

integrados com águas superficiais em bacias hidrográficas é 

significantemente relevante (FILHO, 2008).  

De acordo com Pereira (1997), a qualidade da água de 

uma microbacia pode ser influenciada por diversos fatores e, 

dentre eles, estão o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a 

geologia, bem como o tipo, o uso e o manejo do solo na bacia 

hidrográfica. Segundo Arcova et al. (1998), os vários processos 

que controlam a qualidade da água dos mananciais fazem parte 

de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual alterações de ordem 

física, química, biológica ou climática podem modificar  uma 

bacia hidrográfica tanto qualitativamente como 

quantitativamente. 

A bacia hidrográfica do Rio Guandu é formada pelos rios 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, está situada a oeste da 

bacia da Baía de Guanabara, contribuinte à Baía de Sepetiba, 

no Estado do Rio de Janeiro. Ocupa uma área de 3.600 km², e 

abrange 15 municípios, quais sejam: Seropédica, Itaguaí, 

Paracambi, Japeri, Queimados, Miguel Pereira, Vassouras, 

Piraí, Rio Claro, Engenheiro Paulo de Frontin, Nova Iguaçu, Rio 

de Janeiro, Mendes, Mangaratiba e Barra do Piraí (BRUNO, 
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2012).  Segundo a Agência Nacional de Águas (2007), a bacia 

possui papel vital à Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), tendo como responsabilidade o abastecimento hídrico 

de cerca de 8 milhões de habitantes. A captação, distribuição e 

tratamento de suas águas revelam-se em um dos maiores 

sistemas de tratamento de água do mundo. Além disso, nas 

bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim vivem 

cerca de um milhão de habitantes. 

Apesar de sua importância estratégica, a bacia enfrenta 

uma série de problemas decorrentes da forma do uso e 

ocupação do solo e, sobretudo, das formas de gestão dos seus 

recursos hídricos. De acordo com um estudo socioeconômico, 

veiculado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) em 2004, é urgente, no município de Paracambi, a 

efetuação da gestão dos recursos hídricos de forma mais 

competente e eficaz, de modo que é necessário administrar a 

abertura e bombeamento de poços, monitorar o rebaixamento 

do lençol freático, o aterramento de brejais, lagoas e lotes ou a 

obstrução parcial da drenagem superficial e sub-superficial, 

bem como a abertura e limpeza de fossas e etc. Neste mesmo 

município, dados apurados no ano de 2000, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informam que, no 

tocante ao abastecimento de água, 27,1% da população realiza 

o acesso através de poço ou nascente.  

As nascentes perdem as capacidades quantitativa e 

qualitativa da água quando são alteradas por ações antrópicas 

em ambientes de contribuição natural de infiltração em seu 

entorno e na área de recarga do lençol freático, comprometendo 

o reabastecimento e a produção de água (RODRIGUES, 2006). 

Além disso, constituem-se  nos principais meios de 

abastecimento hídrico subterrâneo à agricultura irrigada e à 
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pecuária quando rios ou reservatórios acessíveis são ausentes. 

A degradação das matas ciliares para instalação de atividades 

agropecuárias e a expansão urbana vêm causando alterações 

na qualidade destas águas e afetando o abastecimento público 

(DAVIDE et al., 2002; PINTO, 2003; GROSSI, 2006).  

Silva e Braga (2009) discorrem que as nascentes 

desempenham papel essencial no atendimento às demandas 

das populações rurais difusas, as quais são definidas como 

àquelas que não teriam condições de receber o abastecimento 

de água pelo sistema convencional público em função das 

grandes distâncias dos centros de captação e tratamento das 

águas, e em decorrência da dispersão espacial dos pontos de 

demanda. Neste contexto, torna-se estratégico para o 

desenvolvimento rural, a conservação de nascentes com vazão 

suficiente para suportar, além do abastecimento de vilas e 

casas isoladas, as atividades produtivas da agricultura e 

pecuária. 

 Diante do exposto acima, o presente trabalho objetivou a 

avaliação da qualidade da água de nascentes em propriedades 

rurais do município de Paracambi-RJ. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho foi financiado pelo Comitê Guandu através 

do Edital AGEVAP nº 02/2017 – Concessão de Auxílio à 

Pesquisa para Elaboração de Estudos. 

 

Área de Estudo 

 

O município de Paracambi pertence a  Microrregião de 
Vassouras, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
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do Rio de Janeiro, fazendo parte da Região do Vale do Café. 
Está localizado a 22º36'39" de latitude sul e 43º42'33" 
de longitude oeste, a uma altitude de cinquenta metros, estando 
a 78 quilômetros da capital do estado. Apresenta  população, 
conforme estimativas do IBGE (2018), de 51.815 habitantes. O 
município tem um único distrito-sede, ocupando uma área total 
de 186,8 quilômetros quadrados, correspondentes a 4,0% da 
área da Região Metropolitana. Paracambi é servido pela RJ-
127, que acessa a rodovia Rio São Paulo na fronteira com 
Itaguaí e Seropédica, ao sul, e a Engenheiro Paulo de Frontin, 
ao norte. Outra estrada liga a Japeri, a leste, conectando com a 
RJ-125 em direção a Miguel Pereira (BRASIL, 2004). 

O município participa do Plano Estratégico de Recursos 
Hídricos (PERH Guandu) devido à total inserção na bacia 
hidrográfica do Rio Guandu. A Bacia Hidrográfica do Rio 
Guandu possui papel vital para a Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro (RMRJ), segunda maior região metropolitana do país 
(ANA, 2007).  

Dados apurados no ano 2000, de acordo com o estatudo 
socioeconômico (BRASIL, 2006) veiculado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, apresentam o seguinte 
panorama do município: 

• No tocante ao abastecimento de água, Paracambi tem 
67,5% dos domicílios com acesso à rede de distribuição, 27,1% 
com acesso à água através de poço ou nascente e 5,4% têm 
outra forma de acesso à mesma. O total distribuído alcança 
5.058 metros cúbicos por dia, dos quais 77% por simples 
desinfecção (cloração) e o restante por tratamento 
convencional. 

• A rede coletora de esgoto sanitário chega a 60,1% dos 
domicílios do município; outros 11,4% têm fossa séptica, 2,7% 
utilizam fossa rudimentar, 13,4% estão ligados a uma vala, e 
11,1% são lançados diretamente em um corpo receptor (rio, 
lagoa ou mar). O esgoto coletado não passa por tratamento e é 
lançado no rio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
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• 89,6% dos domicílios com coleta regular de lixo, outros 
1,1% têm seu lixo jogado em terreno baldio ou logradouro, e 
7,6% o queimam. O total de resíduos sólidos coletados somava 
76 toneladas por dia, cujo destino era até 2014, um vazadouro 
a céu aberto (lixão). 
 

Coleta e Análise da Água 

 

O estudo foi realizado em nascentes localizadas nos 

sítios Invernada e Conceição, município de Paracambi-RJ. 

Nestas propriedades se pratica a agricultura familiar. No sítio 

Invernada a atividade principal é o cultivo de bananeira. No sítio 

Conceição, além da produção de banana, também são 

produzidas e comercializadas, mudas de frutíferas e de plantas 

ornamentais. Os dados da localização das nascentes, nas duas 

propriedades, são apresentadas nas Tabelas 1 e 2 e na Figura 

1. 

 

Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) das nascentes em 

estudo, no sítio Invernada, no município de Paracambi-RJ. 

Nascentes Longitude Latitude 

N01 631715 7501639 
N02 631612 7501735 
N03 631695 7501471 

 

 
Tabela 2. Coordenadas UTM (metros) das nascentes em 
estudo, no sítio Conceição, no município de Paracambi-RJ. 

Nascentes Longitude Latitude 

N04 629474 7500793 
N05 629548 7500804 
N06 629451 7500839 
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Foram coletadas águas, em três nascentes, de cada 

propriedade, em novembro de 2017. As coletas consistiram na 

retirada da água diretamente da nascente. Nestas amostras 

foram feitas algumas caracterizações físico-químicas, 

determinações de parâmetros organolépticos e de teores de 

elementos traço. 

 

Figura 1. Imagem de satélite com a localização das nascentes, 

nos sítios Invernada e Conceição, no munícipio de Paracambi- 

RJ. 

 
 

Na caracterização físico-química foram determinados os 

seguintes parâmetros: Sabor, Cor, Odor, Aspecto, Cloretos, 

Matéria Orgânica, Sólidos Totais, pH, Sulfato, Dureza e 

Turbidez, Nitratos, Nitrito e Nitrogênio amoniacal. 

Para esta caracterização foram utilizadas duas garrafas 

de 1,5 L, para cada amostra. As garrafas foram rinsadas com a 

água da própria nascente antes das coletas. 
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Na caracterização microbiológica foram avaliados os 

seguintes parâmetros: Coliformes Totais, Escherichia coli e 

Bactérias Heterotróficas. Para esta caracterização foram 

coletados 300 mL de água em embalagens, anteriormente, 

esterilizadas. Essas amostras foram acondicionadas e 

transportadas até o laboratório em caixa térmica contendo gelo. 

As determinações físico-químicas e microbiológicas e os 

parâmetros organolépticos foram feitas no Laboratório Analítico 

de Alimentos e Bebidas (LAAB-Rural), localizado na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

Para as determinações dos teores dos elementos traço, 

as amostras de água foram coletadas em frascos de 500 mL, 

rinsados com a água da nascente e encaminhados para o 

Laboratório de Fertilidade (LABFER), no Departamento de 

Solos/Instituto de Agronomia, localizado na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. Foram analisados os teores de 

Ferro, Cobre, Zinco, Manganês, Níquel, Chumbo, Cádmio e 

Cromo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados 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 na Tabela 3 que somente a nascente 03 

apresentou o parâmetro cor não característico. Os demais 

parâmetros organolépticos, nas três nascentes, foram 

aprovados. 
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Tabela 3. Caracterização físico-química e parâmetros 
organolépticos avaliados, em amostras de água de três 
nascentes, localizadas no sítio Invernada, município de 
Paracambi-RJ. 

Parâmetros N01 N02 N03 

Sabor Característico Característico Característico 

Cor Característico Característico 
Não 
Característico 

Odor Característico Característico Característico 

Aspecto Característico Característico Característico 

Cloretos (mg/L) 17,91 23,56 12,56 

Matéria Orgânica 
(mg/L) 

19,76 20,03 20,23 

Sólidos Totais (mg/L) 195,88 222,98 194,01 

pH 5,34 6,09 6,51 

Sulfato (mg/L) 5,0 5,0 <5 

Dureza (mg/L de 
CaCO3) 

33,3 65,12 39,96 

Turbidez (µT) <0,1 1,73 0,74 

Nitratos (mg/L) Não realizado Não realizado Não realizado 

Nitrito (mg/L) < 0,01 0 < 0,01 

Nitrogênio amoniacal 
(mg/L) 

0,65 0,62 0,08 

 
Com relação à caracterização físico-química observa-se 

que somente a nascente 01 apresenta pH abaixo do 

considerado adequado (6,0 a 9,5). Este valor refere-se à 

quantidade de íons H+ presentes na água, e a acidez 

geralmente está relacionada com a concentração de gás 

carbônico dissolvido e a baixa alcalinidade (SPIRO e 

STGLIANI, 2009). A grande importância no controle da acidez 

das águas reside nos estudos de corrosão, que pode ser 

provocada tanto pelo gás carbônico (presente em águas 
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naturais) como pelos ácidos minerais (presentes em efluentes 

industriais) (BRASIL, 2014). 

Todas as nascentes apresentaram teor de matéria 

orgânica em cerca de 10 vezes acima do valor considerado 

adequado (máximo de 2.0 mg/L).  Tais excessos nas águas 

analisadas devem-se, provavelmente, à perturbação do solo 

decorrente do manejo e cultivo do mesmo. Adicionalmente, 

parte da água destas nascentes é movimentada para atender a 

irrigação de algumas culturas, o que causa mistura de material 

orgânico dos solos com a água. A presença de concentrações 

elevadas de matéria orgânica é responsável pelo principal 

problema de poluição das águas, que é a redução na 

concentração de oxigênio dissolvido. Isto é em decorrência de 

atividades respiratórias por bactérias para alcance da 

estabilidade do material orgânico (BRASIL, 2014). 

Analisando-se os parâmetros organoléticos das 

nascentes do sítio Conceição (Tabela 4), observa-se que todas 

as nascentes, com exceção do parâmetro cor na N06, 

adequam-se aos padrões de potabilidade propostos. A cor da 

água é produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas 

de dimensões inferior a 1 µm – denominadas colóides – 

finamente dispersas, de origem orgânica (ácidos húmicos e 

fúlvicos) ou mineral (resíduos industriais, compostos de ferro e 

manganês) (BRASIL, 2014). 

Os dados referentes à caracterização físico-química 

desta propriedade, assemelhando-se ao avaliado na primeira, 

também mostram teores de matéria orgânica bastante 

superiores (aproximadamente 10 vezes) ao valor estabelecido 

pela Portaria. A nascente 04, adicionalmente, apresentou 

potencial hidrogeniônico abaixo do recomendado.  
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Tabela 4. Parâmetros organolépticos e físico-químicos 
avaliados em amostras de água de poços rasos 4, 5 e 6 
localizados no sítio Conceição,  município de Paracambi-RJ. 

Parâmetros N04 N05 N06 

Sabor Característico Característico Característico 

Cor Característico Característico 
Não 
característico 

Odor Característico Característico Característico 

Aspecto Característico Característico Característico 

Cloretos (mg/L) 15,08 23,56 12,56 

Matéria Orgânica 
(mg/L) 

20,64 20,03 20,23 

Sólidos Totais (mg/L) 119,67 222,98 194,01 

pH 5,69 6,09 6,51 

Sulfato (mg/L) 0 5 <5 

Dureza (mg/L de 
CaCO3) 

139,1 65,12 39,36 

Turbidez (µT) 1,93 1,73 0,74 

Nitratos (mg/L) Não realizado Não realizado Não realizado 

Nitrito (mg/L) 0 < 0,01 <0,01 

Nitrogênio amoniacal 
(mg/L) 

0,65 0,03 0,08 

 

Todas as nascentes denotam valores de cloretos, sólidos 

totais, sulfato e dureza abaixo do máximo permitido pela 

Portaria que é de 250 mg/L, de 1000 mg/L, de 250 mg/L e de 

500 mg/L, respectivamente (Tabelas 3 e 4). 

Com relação à caracterização microbiológica no sítio 

Invernada (Tabela 5), verifica-se que todas as nascentes 

obtiveram reprovação quantos aos teores de coliformes totais. 

A nascente 03, ademais, mostra conteúdo de bactérias do tipo 

Escherichia coli acima do permitido. 
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Tabela 5. Caracterização microbiológica em amostras de água 
de três nascentes, localizadas no sítio Invernada, no município 
de Paracambi. 2018. 

Parâmetros N01 N02 N03 

Coliformes a 35⁰C 
(coliformes totais) (NMP/100mL)1 

≥ 1600 ≥ 1600 >1600 

Escherichia coli (NMP/100mL) < 2 < 2 13 

Contagem de Bactérias 
Heterotróficas (UFC/mL)2 > 2,5x103 2,5x103 > 2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 

 

A Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da 

Saúde estabelece que seja verificada, na água para consumo 

humano, ausência de coliformes totais e Escherichia coli, como 

meio de garantia da potabilidade. 

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. As bactérias do grupo coliforme são bacilos 

gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não 

formadores de esporos, oxidase negativos, capazes de 

desenvolver-se na presença de sais biliares ou agentes 

tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, 

gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 °C em 24-48 horas e que podem 

apresentar atividade da enzima ß-galactosidase (BETTEGA et 

al, 2006). Dentre as bactérias pertencentes ao grupo dos 

coliformes, a Escherichia coli  é a espécie que, seguramente, 

provém de fezes humanas ou de animais de sangue quente, 

sendo, portanto,  traçador clássico de patógenos entéricos 

presentes na água (WHO, 1996).  
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No sítio Conceição (Tabela 6), a caracterização 

microbiológica mostra teores elevados de coliformes totais e 

Escherichia coli em todas as nascentes avaliadas, sendo 

reprovados segundo a Portaria. 

 

Tabela 6. Caracterização microbiológica em amostras de água 
de três nascentes, localizadas no sítio Conceição, no município 
de Paracambi. 

Parâmetros N04 N05 N06 

Coliformes a 35⁰C (NMP/100mL)1 ≥ 1600 ≥ 1600 ≥1600 

Escherichia coli (NMP/100mL) 13 13 2 

Contagem de Bactérias Heterotróficas 
(UFC/mL)2 2,5x103 > 2,5x103 > 2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 

 

Elementos-traço 

 

Conforme se observa nas Tabelas 7 e 8, os teores de 

Cobre, Manganês, Ferro, Níquel, Zinco, Chumbo e Cromo, 

encontrados na água de todas as nascentes localizadas nas 

nascentes dos sítios Invernada e Conceição, estiveram abaixo 

do valor máximo permitido pela Portaria de Consolidação nº 5 

de 2017 do Ministério da Saúde. O Cádmio, no entanto, 

mostrou-se cerca de 3,8 vezes maior que o valor máximo 

permitido por esta Portaria em todas as nascentes das 

propriedades avaliadas neste estudo. 
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Tabela 7. Teores de elementos traço na água de nascentes 
localizadas no sítio Invernada, no município de Paracambi. 

Nascentes Cu Mn Fe Ni Zn Cd Pb Cr 

 ----------------------------------------mg/L------------------------------------- 

N01 0,002 0,031 0,095 0,014 0,002 0,018 nd 0,038 
N02 0,003 0,031 0,169 0,012 0,003 0,019 nd 0,032 
N03 0,002 0,067 0,0233 0,010 0,002 0,019 nd 0,021 

VMP2 2 0,1 0,3 0,07 5 0,005 0,01 0,05 
1nd= nenhum valor encontrado 
2VMP = valores máximo permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do 
Ministério da Saúde. 

 
Tabela 8. Teores de elementos traço na água de nascentes 
localizadas no sítio Conceição, no município de Paracambi. 

Nascentes Cu Mn Fe Ni Zn Cd Pb Cr 

 ------------------------------------------mg/L------------------------------------- 

N04 0,003 0,008 0,223 0,012 0,001 0,019 nd 0,023 

N05 0,002 0,021 0,039 0,013 0,002 0,018 nd 0,034 

N06 0,001 0,054 0,279 0,011 0,000 0,022 nd 0,024 

VMP2 2 0,1 0,3 0,07 5 0,005 0,01 0,05 
1nd= nenhum valor encontrado 
2VMP= valores máximos permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do 
Ministério da Saúde. 

 

 A exacerbada concentração de Cádmio merece atenção 

por este tratar-se de um metal tóxico com efeitos adversos à 

fauna e à flora, ocupando a sétima posição na lista da ATSDR 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry) de 2007. 

Entretanto, vale salientar que o teor total de Cd no solo, sem 

ação antropogênica, varia consideravelmente com o material de 

origem, os quais apresentam concentrações diversificadas do 

elemento (BRADL, 2005). Em rochas metamórficas, por 

exemplo, o teor de Cd não excede 0,3 mg.kg-1 e ocorre, 

principalmente, em depósitos argilosos e  xistosos (KABATA-

PENDIAS e PENDIAS 2001). Enquanto que rochas ígneas, 
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normalmente, apresentam concentrações de Cd de 0,12 mg.kg-

1 (ultramáficas), 0,13 mg.kg-1 (máficas) e 0,09 mg.kg-1 

(graníticas). Já as rochas sedimentares podem apresentar 

conteúdo de 0,028 a 0,22 mg.kg-1 (ALLOWAY e AYRES, 1997). 

  Diante do que é exposto pela literatura e dos valores 

encontrados nas amostras de água das nascentes, a 

configuração de um quadro de contaminação por ações 

antrópicas nas propriedades rurais avaliadas é irrisória, pois 

dentre as ocupações que mais contribuem para o acúmulo do 

Cádmio (e dos demais metais-pesados), destacam-se as 

atividades de mineração, fundição e refinamento de metais não-

ferrosos, produção e aplicação de fertilizantes fosfatados, 

combustão de combustíveis fósseis, disposição de resíduos de 

esgotos municipais, processos de produção e descarte de 

baterias (CUI e WANG, 2006; ATSDR, 2008), sendo que 

nenhuma dessas atividades listadas foram encontradas nos 

entornos das propriedades estudadas neste trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

As nascentes avaliadas neste trabalho mostram teores 

muito elevados de matéria orgânica. Tais excessos podem 

comprometer parâmetros organolépticos tais como a cor, a qual 

mostrou caráter reprobatório em pelo menos uma nascente, de 

ambos os sítios avaliados no presente estudo. 

           Nas duas propriedades estudadas encontrou-se 

contaminação por coliformes totais. A presença de Escherichia 

coli é reportada no sítio Conceição e em apenas uma nascente 

do sítio Invernada (N03). 

Os teores de Cádmio estão muito acima do valor máximo 

permitido pela legislação em todas as nascentes estudadas, 
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porém é bastante provável estas elevadas concentrações 

estejam associadas ao material de origem do solo pelo qual a 

água percola. 

           Considerando as avaliações feitas neste trabalho, 

nenhuma das nascentes estudadas apresenta qualidade de 

água para o consumo humano e utilização na irrigação de 

alimentos, principalmente, aqueles consumidos in natura. 
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RESUMO: As diversas formas de ocupação e atividades 
antrópicas, como urbanas, agrícolas e industriais têm se 
tornado cada vez mais intensas e, portanto, afetado 
negativamente a qualidade da água por meio da geração das 
mais diversas cargas de efluentes em diferentes níveis de 
contaminação. Em Queimados-RJ foi instalado um Centro de 
Tratamento de Resíduos Sólidos (CENTRES), o qual 
apresentou falhas técnicas, ocasionando diversos problemas 
ambientais e sendo fechado em 1998. Além disso, os sistemas 
de abastecimento de água das zonas rurais são precários e em 
algumas casas não existem, sendo necessária uma avaliação 
da qualidade da água que essas famílias consomem. Sendo 
assim, este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da 
água de poços localizados no bairro Santo Expedito, 
Queimados-RJ. Para tanto, foram coletadas amostras de água 
em seis poços rasos e avaliadas características físico-químicas 
e biológicas, as quais tiveram seus resultados comparados aos 
valores da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério 
da Saúde. Os resultados demonstram uma série de problemas 
associados aos parâmetros físico-químicos e biológicos, na 
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qual foi possível concluir que nenhuma das amostras 
analisadas está dentro dos parâmetros estabelecidos pela 
legislação e, portanto, não estão próprias para o consumo 
humano. Dessa forma, deve-se realizar o monitoramento 
periódico da água dos poços para um planejamento de 
descontaminação.  
Palavras-chave: Potabilidade. Agricultura familiar. Água 

subterrânea.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Heller e Pádua (2006), poços são definidos 

como aberturas feitas em solo com finalidade de tirar (captar) 

água. Para caracterizarem-se “rasos”, propriamente ditos, a 

água captada desses poços deve ser proveniente do lençol 

freático, ou seja, sobrejacente à primeira camada impermeável. 

Comumente são de formato circular, e adotam profundidades 

que não superam os 20 metros.  

Água subterrânea é toda água que percorre o subsolo, 

poros, fissuras, fraturas e quaisquer outros espaços vazios de 

dimensões milimétricas das rochas. A maior parte das águas 

subterrâneas origina-se da água da chuva, e esta por sua vez, 

infiltra-se na zona insaturada. Durante este processo, a 

composição da água é constantemente modificada pelas 

interações com os constituintes minerais do solo e das rochas. 

Os constituintes químicos das águas subterrâneas podem ser 

influenciados por três fatores: deposição atmosférica, 

processos químicos de dissolução e/ou hidrólise no aqüífero, e 

mistura com esgoto e/ou águas salinas por intrusão (SILVA 

FILHO et al., 1993). 

Na década de 1990, ainda que timidamente, começou-

se a falar do problema global de abastecimento de água. A partir 
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de então, o que parecia uma mazela local, que para muitos já 

fazia parte do cotidiano, de repente ganhava dimensões 

planetárias. No Brasil, a escassez de água deixou de se 

restringir ao semiárido, passando a atingir todo o território 

nacional, inclusive lugares antes considerados como 

verdadeiros planetas água, como o Cerrado, o Pantanal, a 

Amazônia e até a região sul (MALVEZZI, 2010). 

O abastecimento de água para a produção agrícola é um 

fator limitante, tendo em vista que os corpos hídricos 

encontram-se degradados pela ação predadora da agricultura 

convencional, assim como pelo uso industrial e urbano, 

podendo estar contaminados por agrotóxicos, fertilizantes, 

produtos químicos e esgotos (COSTA e RUTZ, 2010). 

É crescente o uso de poços artesanais como meio de 

supressão de necessidades hídricas da população, o que 

caracteriza assim, a importância de tais cavidades e o aumento 

de sua incidência no município em estudo. 

Os mananciais subterrâneos são recursos naturais 

utilizados tanto para abastecer grande parte da população 

brasileira em áreas rurais, quanto nas cidades que não 

oferecem acesso à rede pública de abastecimento ou quando o 

abastecimento é irregular. Entretanto, o crescimento do modo 

de utilização deste recurso foi acompanhado da proliferação de 

poços construídos sem levar em conta critérios técnicos 

adequados que permitissem condições qualitativas básicas de 

potabilidade. Isso pode colocar em risco a qualidade das águas 

subterrâneas, uma vez que gera uma conexão entre as águas 

mais rasas, e, portanto, mais suscetíveis à contaminação, com 

águas mais profundas menos vulneráveis (ANA, 2007). 

Segundo a OPS (2000), em torno de 20% da população 

dos países em desenvolvimento dispõem de fossas sépticas ou 
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outro tratamento in situ como medida de proteção da 

salubridade do seu domicílio. Essas técnicas, porém, podem 

permitir a liberação de patógenos, que se infiltram no solo e 

podem alcançar as águas subterrâneas, colocando em perigo a 

saúde dos vizinhos que consomem água desse manancial. 

Em alguns bairros de Queimados, existe carência no 

abastecimento de água pela Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Sendo assim, muitas 

famílias recorrem à construção de poços para as suas 

necessidades. Porém, há preocupação com a perfuração 

destes poços, os quais em locais inapropriados podem 

comprometer a qualidade das águas subterrâneas, conforme 

mencionado anteriormente. 

Segundo Finamore (2010), o bairro de Santo Expedito 

ainda não tem pavimentação adequada, nem coleta de esgoto. 

O abastecimento público de água é deficiente, o que obriga a 

população local, estimada em 2.200 habitantes, a usar poços 

artesianos para abastecer suas moradias. Além disso, boa 

parte da população vive do subemprego. À época da instalação 

do Centres na região, as condições socioeconômicas eram 

ainda mais adversas, sem contar que a população já sofria o 

estigma de ser moradora de um lixão. Isso porque, entre 1984 

e 1985, a prefeitura de Nova Iguaçu havia implantado um lixão 

doméstico na área, o qual foi posteriormente retirado diante das 

reivindicações (FINAMORE, 2010). 

Nesta área dominada por sistemas da agricultura 

familiar, os habitantes ainda utilizam a água de poços para fins 

de higiene, limpeza, cozimento de alimentos, irrigação e até 

para consumo direto, sem qualquer tratamento. Em geral, os 

poços para abastecimento de água ficam próximos às 

plantações. Este cenário é propício para a ocorrência de 
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contaminação dos corpos aquáticos superficiais e do lençol 

freático através da lixiviação da água das chuvas, tornando 

assim a água imprópria, principalmente para o consumo 

humano.  

O Brasil possui uma legislação para vários tipos de água, 

que estabelece diferentes parâmetros de qualidade e limites 

máximos ou mínimos admitidos de acordo com a sua 

classificação. Para que uma dada água seja considerada como 

sendo potável, os parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

devem condizer com a Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 

do Ministério da Saúde (BRASIL 2017) que dispõe sobre 

consolidação das normas sobre as ações e os serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde. Desta forma, para a 

verificação da qualidade da água para o consumo é necessário 

avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar as características 

físico-químicas e biológicas da água de poços localizados no 

bairro Santo Expedito, em Queimados-RJ. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho foi financiado pelo Comitê Guandu através 

do Edital AGEVAP nº 02/2017 – Concessão de Auxílio à 

Pesquisa para Elaboração de Estudos. 

 

Área de Estudo 

 

  Localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o 

município de Queimados está limitado pelos municípios de 

Nova Iguaçu, Japeri e Seropédica. 
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  O município de Queimados está situado em uma Planície 

Costeira de, aproximadamente, 30 metros de altitude e tem uma 

área de aproximadamente 76,9 km2. O clima da região é 

predominantemente quente e úmido, com temperatura média 

anual de 26°C e índice pluviométrico anual entre 1200 e 1500 

mm, concentrando-se a maior parte da chuva no verão. A região 

de Queimados apresenta, principalmente, dois tipos de solos: 

Podzólico e Planossolo (PINTO, 2001).  

  A bacia do Rio Guandu é o sistema hidrográfico que mais 

exerce influência na área, sendo o Rio Queimados o principal 

afluente do Rio Guandu, com 10 km de extensão.  

  O município possui a maior área de assentamento da 

América Latina, o antigo Campo Alegre atualmente é composto 

pelos bairros: Fazendinha, Vila Americana, Santo Expedito, 

Coqueiros e Parque Industrial, dividido em 26 mil lotes (10X30), 

título de posse pacífica e mansa e todos possuem ITR. 

Aproximadamente quatrocentas famílias assentadas, desde 

1984, que usa da produção como meio de subsistência e venda 

de uma boa parte dos produtos na tradicional Feira Da Roça 

(SOUZA et al., 2014). 

 

Coleta e Análise da Água 

 

O projeto foi realizado no bairro Santo Expedito, 

município de Queimados-RJ (Figura 1), onde foram feitas 

coletas em seis poços (P01, P02, P03, P04, P05 e P06), 

conforme (Tabela 1). Os pontos de coleta foram 

georreferenciados. 

As amostras de água foram coletadas em novembro de 

2017, diretamente dos poços ou de um ponto antes do 

reservatório, para melhor caracterização da água.  
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Figura 1. Localização das casas em que foram realizadas as 
coletas de amostras de água de poços no bairro Santo Expedito 
no município de Queimados-RJ.  

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) dos poços localizados no 
bairro Santo Expedito no município de Queimados-RJ. 2018. 
Poços Latitude Longitude 

1 7484774 645691 
2 7484350 645853 
3 7484211 645451 
4 7484906 644438 
5 7484816 644063 
6 7485031 644022 

 

Para as análises físico-químicas foram utilizadas duas 

garrafas de 1,5 L para cada amostra. Essas garrafas foram 

lavadas com a água do próprio poço amostrado, não havendo 

necessidade de serem esterilizadas.  
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Para as análises microbiológicas foram coletados 300 

mL de água em embalagens esterilizadas para cada amostra. 

 As amostras foram identificadas de acordo com os seus 

dados, colocadas dentro de um saco plástico e acondicionadas 

sob refrigeração, dentro de uma caixa isotérmica com sacos de 

gelo. Em seguida, foram enviadas para o Laboratório Analítico 

de Alimentos e Bebidas (LAAB-Rural), localizado na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde foram 

analisados parâmetros físico-químicos e biológicos, sendo eles:  

- Físico-Químicos: Cloretos, Matéria Orgânica (DQO), 

Sólidos Totais Dissolvidos, pH, Sulfatos, Dureza, Turbidez, 

Nitrato, Nitrito e Amônia Total, conforme metodologia descrita 

em Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (1985). 

- Biológicos: Coliformes Fecais, Coliformes Totais, 

Escherichia coli, de acordo com a metodologia descrita em 

Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (1985). 

Também foram encaminhadas amostras de água para o 

Laboratório de Fertilidade (LABFER), no Departamento de 

Solos/Instituto de Agronomia, localizado na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, onde foram analisados 

elementos traços: ferro, cobre, zinco, manganês, níquel, 

chumbo, cádmio e cromo, segundo metodologia descrita em 

Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (1985). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos das amostras de água dos poços 

rasos foram comparados com os parâmetros dispostos na 
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Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde 

que dispõe sobre consolidação das normas sobre as ações e 

os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 

A água dos poços avaliados são utilizadas tanto nas 

residências, mas também para irrigação. Segundo Souza et al. 

(2012), apesar da água não ser destinada ao consumo humano, 

o uso para a irrigação e para a dessedentação de animais 

também pode levar a implicações negativas, tais como: a 

entrada de micro-organismos patógenos e contaminantes 

químicos na cadeia alimentar humana, via hortaliças irrigadas 

com água contaminada, e na cadeia alimentar de animais, via 

consumo da água contaminada. 

Observa-se para os parâmetros organolépticos que 

somente o poço 1 está dentro dos padrões, e os poços 2, 3 e 6 

tiveram todos os parâmetros organolépticos reprovados. Os 

poços 4 e 5, apesar de ter sido aprovado nos parâmetros cor e 

odor, foram reprovados em sabor e aspecto (Tabelas 2 e 3). 

Segundo Brasil (2014), o conceito de sabor envolve uma 

interação de gosto com o odor e usa-se a expressão conjunta: 

sabor e odor. Sua origem está associada tanto à presença de 

substâncias químicas ou gases dissolvidos, quanto à atuação 

de alguns micro-organismos, notadamente algas. Para 

consumo humano e usos mais nobres, o padrão de potabilidade 

exige que a água seja completamente inodora. E a cor da água 

é produzida pela reflexão da luz em coloides, de origem 

orgânica ou mineral (resíduos industriais, compostos de ferro e 

manganês).  
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Tabela 2. Parâmetros organolépticos e físico-químicos 
avaliados em amostras de água dos poços rasos 1, 2 e 3 
localizados no bairro Santo Expedito. Queimados-RJ. 2018 

Parâmetros P01 P02 P03 

Sabor1 Característico 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Cor1 Característico 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Odor1 Característico 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Aspecto1 Característico 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Cloretos (mg/L) 29,53 67,87 57,82 

Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

19,92 29,09 30,06 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

386,63 470,74 585,48 

pH 5,92 5,81 7,07 

Sulfato (mg/L) 15,0 65,0 90 
Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

78,44 93,24 179,08 

Turbidez (µT) < 0,1 19,7 6,1 

Nitratos (mg/L) 2,3 < 0,1 < 0,1 

Nitrito (mg/L) < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Nitrogênio 
amoniacal 
(mg/L) 

0,02 0,76 0,12 

1Interpretação segundo laudo emitido pelo Laboratório Analítico de 
Alimentos e Bebidas (LAAB-UFRRJ) que tem como parâmetros para 
aprovação sabor agradável, próprio para consumo, incolor, inodora e 
límpida, sem partículas em suspensão. 

Tabela 3. Parâmetros organolépticos e físico-químicos 
avaliados em amostras de água de poços rasos 4, 5 e 6 
localizados no bairro Santo Expedito. Queimados-RJ. 2018 
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Parâmetros P04 P05 P06 

Sabor 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Não 
Característico 

Cor Característico Característico 
Não 
Característico 

Odor Característico Característico 
Não 
Característico 

Aspecto 
Não 
Característico 

Não 
Característico 

Não 
Característico 

Cloretos 
(mg/L) 

13,63 13,08 213,29 

Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

22,05 902,125 918,09 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

208,93 149,03 64,75 

pH 7,82 5,87 5,74 

Sulfato (mg/L) 25 35 5 
Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

130,24 41,44 51,40 

Turbidez (µT) 2,6 < 0,1 5,0 

Nitratos (mg/L) < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Nitrito (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,68 

Nitrogênio 
amoniacal 
(mg/L) 

0,03 0,03 0,03 

1Interpretação segundo laudo emitido pelo Laboratório Analítico de 
Alimentos e Bebidas (LAAB-UFRRJ) que tem como parâmetros para 
aprovação sabor agradável, próprio para consumo, incolor, inodora e 
límpida, sem partículas em suspensão. 

 

Todos os poços apresentaram valores de cloretos, de 

sólidos totais, sulfato e dureza abaixo do máximo permitido pela 

Portaria que é de 250 mg/L, de 1000 mg/L, de 250 mg/L e de 

500 mg/L, respectivamente (Tabelas 2 e 3). 
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E todos os poços foram reprovados para o parâmetro 

matéria orgânica por apresentarem valores acima do máximo 

permitido que é de 10 mg/L, segundo Brasil (2014). Ainda de 

acordo com Brasil (2014), a matéria orgânica, em grandes 

quantidades, pode causar alguns problemas, como cor, odor, 

turbidez e consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos 

decompositores. Sendo o consumo de oxigênio, um dos 

problemas mais sérios do aumento do teor de matéria orgânica, 

pois provoca desequilíbrios ecológicos, podendo causar a 

extinção dos organismos aeróbicos.  

Em relação ao valor de pH (Tabelas 2 e 3), verificou-se 

que somente os poços 1 e 4 apresentaram valores de pH dentro 

da faixa permitida pela Portaria. Segundo Spiro e Stgliani 

(2009), a medida de pH é a quantidade de íons H+ presentes na 

água, e a acidez geralmente está relacionada com a 

concentração de gás carbônico dissolvido e a baixa 

alcalinidade.  

Para o parâmetro turbidez (Tabelas 2 e 3), observou-se 

que somente os poços 1 e 2 apresentaram valores acima do 

máximo permitido pela Portaria que é de 5UT. 

Observou-se também que todos os poços apresentaram 

valores de nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal abaixo do 

permitido pela Portaria que é de 10 mg/L, 1 mg/L e 1,5mg/L, 

respectivamente (Tabelas 2 e 3). O nitrogênio é um nutriente 

importante nos processos biológicos e juntamente com a 

matéria orgânica se constitui em um meio rico para o 

desenvolvimento de microrganismos. As fontes de nitrogênio 

podem ser esgotos domésticos, a biofixação através das algas 

e bactérias incorporando esse nutriente na forma orgânica na 

química da água; além dos processos de percolação de 

nutrientes através do solo (CETESB, 2009). A análise de 
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nitrogênio na forma de nitrato/nitrito é um parâmetro cada vez 

mais exigido e importante, pois em altas concentrações este 

elemento pode ser tóxico à saúde humana. De forma geral, o 

nitrito é mais difícil de ser encontrado no ambiente, pois é 

rapidamente convertido em nitrato pelas bactérias e, assim, 

está mais presente em ambientes anaeróbicos (ANA, 2002). 

A Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 determina que 

os coliformes totais e fecais devem estar ausentes nas 

amostras destinadas para o consumo humano, ou seja 

ausência dos coliformes à 35º, de Escherichia coli e de 

Bactérias Heterotróficas. Porém, todos os poços apresentaram 

resultados acima do que preconiza essa Portaria, sendo 

reprovado (Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4. Parâmetros biológicos avaliados em amostras de 
água de poços rasos 1, 2 e 3 no bairro Santo Expedito. 
Queimados-RJ. 2018 

Parâmetros P01 P02 P03 

Coliformes à 35 Graus 
(NMP/100mL)1 

> 1600 500 >1600 

Escherichia coli  
(NMP/100mL) 

4 < 2 4 

Contagem de Bactérias 
Heterotróficas (UFC/mL)2 > 2,5x103 > 2,5x103 > 2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 

 

Os valores altos devem ser, provavelmente, devido ao 

fato de que estes ambientes apresentam maior quantidade de 

nutrientes que favorecem o desenvolvimento destes 

microrganismos e também podem refletir a ocorrência de 

contaminação causada por fezes de animais que ficam 
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próximos aos poços ou próximos de fossas, ou ainda, fossas 

mal construídas que permitem a percolação nos solos em 

direção ao lençol freático, mesmo que estejam em pontos 

distantes do local onde se detecta a contaminação. 

 

Tabela 5. Parâmetros biológicos avaliados em amostras de 
água de poços rasos 4, 5 e 6 no bairro Santo Expedito. 
Queimados-RJ. 2018 

Parâmetros P04 P05 P06 

Coliformes à 35 Graus 
(NMP/100mL)1 > 1600 > 1600 > 1600 

Escherichia coli  
(NMP/100mL) 

8 13 50 

Contagem de Bactérias 
Heterotróficas (UFC/mL)2 > 2,5x103 > 2,5x103 > 2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 

 

Segundo CETESB (2009), a água é um meio excelente 

para o desenvolvimento de microrganismos. O grupo de 

bactérias do tipo coliformes é constituído pelos gêneros 

Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. Os 

coliformes fecais são os principais indicadores biológicos de 

contaminação por microrganismos patógenos e estão 

relacionadas às doenças comuns em seres humanos, febre 

tifóide, cólera, febre paratifóide e desinteria. 

Alguns autores encontraram contaminação por 

microrganismos e/ou por elementos traços em águas de poços 

rasos (ALVES et al., 2010; CAPP et al., 2012; FERREIRA et al., 

2017; SALING et al. 2017; SILVA et al., 2017), evidenciando 

que esses poços, em sua maioria, estão contaminados devido 

a ações antrópicas. 

 



QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS RASOS NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, 
QUEIMADOS- RJ 

502 
 

Elementos traços 

 

Conforme observa-se na Tabela 6, os teores de cobre, 

níquel, zinco, chumbo e cromo, encontrados na água de todos 

os poços localizados em sítios de agricultores, estiveram abaixo 

do valor máximo permitido pela Portaria de Consolidação nº 5 

de 2017. 

 
Tabela 6. Teores de elementos traço na água de poços no bairro Santo 
Expedito. Queimados-RJ. 2018 

Ponto/ 
Elemento Traço Cu Mn Fe Ni Zn Cd Pb Cr 

 -----------------------------------mg/L------------------------------- 

1 0 0,03 0,07 0,02 0 0,016 nd1 0,01 

2 0 0,23 0,93 0,01 0 0,019 nd 0,02 

3 0 0,08 0,03 0,02 0 0,020 nd 0,02 

4 0 0,02 0,03 0,02 0 0,018 nd 0,03 

5 0 0,04 0,06 0,02 0 0,019 nd 0,02 

6 0 0,01 0,63 0,02 0 0,019 nd 0,02 

VMP2 2 0,1 0,3 0,07 5 0,005 0,01 0,05 
1nd= nenhum valor encontrado 
2VMP= valores máximos permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 
2017. 

 

Porém, foi observado teores superiores ao valor máximo 

permitido para o manganês, somente no poço 2; para o ferro, 

nos poços 2 e 6 e; para o cádmio, todos os poços apresentaram 

teores acima do valor máximo permitido. 

A presença desses elementos traços pode ser explicado 

por um problema ambiental que ocorreu de 1987 a 1997, com 

a instalação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(CENTRES), o qual foi criado em 1987 no bairro Santo 

Expedito, atual Município de Queimados, no Rio de Janeiro, e 
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permaneceu em funcionamento durante aproximadamente 10 

anos, com o objetivo de ser um centro de estocagem transitório 

e tratamento de resíduos industriais. No entanto, além de parte 

dos resíduos não ter recebido tratamento apropriado, a 

disposição dos rejeitos foi feita de forma inadequada. Os 

resíduos armazenados em latões ficavam dispostos 

diretamente no solo ou enterrados sem que houvesse algum 

tipo de controle. Essa prática ocasionou o comprometimento da 

qualidade do solo e da água subterrânea e superficial da área 

(PINTO, 2001). 

Após a interdição do CENTRES, ocorreu uma campanha 

de monitoramento pela Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente (FEEMA) juntamente com o Departamento de 

Recursos Minerais (DRM), em 2000. O resultado das análises 

em poços dentro do CENTRES e em poços das ruas vizinhas 

mostraram a presença de ferro e manganês e em 2004 foi 

realizado um diagnóstico geoambiental de varredura no local, o 

qual identificou que além dos resíduos dispostos 

superficialmente também haviam três aterros com resíduos 

enterrados. As análises realizadas neste período indicaram a 

presença de TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo) e metais 

como: Bário, Cádmio, Cromo, Cobre, Ferro, Manganês, Níquel, 

Chumbo e Zinco em concentrações acima dos valores 

orientadores para água subterrânea (PINTO, 2001). 

Segundo Machado (2017), os elementos traços 

mercúrio, zinco e chumbo, que são os principais elementos com 

alta toxicidade encontradas na área do CENTRES tiveram suas 

concentrações reduzidas ao longo do tempo, estando 

atualmente abaixo dos valores orientadores de investigação da 

água subterrânea indicada na Resolução 420 do CONAMA de 

2009. As altas concentrações de alumínio, boro, ferro, 
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manganês, níquel, cromo e cobalto foram atribuídas às fontes 

secundárias de contaminação que se se caracterizam pela 

lixiviação do solo, associado disponibilidade e mobilidade dos 

elementos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Somente o poço 1 apresentou conformidade com o 

estabelecido para parâmetros organolépticos segundo a  

Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde. 

Em relação aos parâmetros físico-químicos, apesar de 

todos os poços apresentarem valores de cloretos, sólidos totais, 

sulfato, dureza, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal de acordo 

com o estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 

do Ministério da Saúde, os mesmos tiveram os valores de 

matéria orgânica, pH e turbidez acima do que preconiza a 

mesma portaria.  

Todos os poços apresentaram contaminação 

microbiológica e também valores de cádmio acima do permitido 

pela legislação para potabilidade. 

Por tanto, as amostras analisadas não estão em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação 

abordada nesse estudo, sendo impróprias para o consumo 

humano. 

Dessa forma, deve-se realizar o monitoramento 

periódico da água dos poços para descontaminação e 

tratamento da água para utilização. 

Os resultados de cada parâmetro analisado foram 

distribuídos para as famílias tomarem consciência da qualidade 

da água de seus poços. 
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RESUMO: Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são 
considerados poluentes de controle prioritário, 
reconhecidamente carcinogênicos e causadores de diversos 
impactos à saúde humana e à biota. Nesse sentido, este estudo 
teve como objetivo analisar parâmetros físico-químicos da 
combustão de Diesel S-10 e de blendas com n-butanol e 
também avaliar a toxicidade aguda ao organismo aquático 
Daphnia magna (Ordem Cladocera, Família Daphniidae). Como 
metodologia foram coletadas amostras de água do fundo de 
uma coluna de absorção de leito fixo construída em aço inox 
14.529, acoplada à descarga de um motor de combustão 
interna marca Branco, modelo BD-5.0 G2. Para a produção da 
água de absorção foi utilizado um deionizador ligado ao topo da 
coluna de absorção. A água teve seu fluxo em contracorrente 
com o fluxo de gases de combustão do motor. Para as análises 
físico-químicas foram avaliados os parâmetros pH, turbidez, 
nitrato, nitrito, nitrogênio total e sulfato. Os resultados 
demonstram que a presença de n-butanol no diesel S-10 auxilia 
na melhoria da combustão, reduzindo a produção de sulfato, 
minimizando assim a turbidez. O teste de toxicidade aguda, 
indica uma redução na letalidade do bioindicador Daphnia 
magna empregando blendas de n-butanol a diluições de 1; 0,5 
e 0,1% respectivamente. Sugere-se que o uso de n-butanol 
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adicionado ao Diesel S-10 em um percentual de até 25% (v/v) 
seja uma alternativa adequada para a minimização da 
toxicidade dessas emissões. 
Palavras-chave: Combustão. Toxicidade aguda. 

Contaminação da água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O óleo diesel no Brasil é amplamente utilizado em 

motores de ciclo diesel empregados nos setores de transporte 

e industrial. Nestes motores a ignição ocorre pelo contato do 

combustível injetado com o ar aquecido por meio da 

compressão provocada pelo pistão do motor. O combustível é 

injetado em alta velocidade na câmara de combustão quando o 

êmbolo está próximo ao final do curso de compressão. Na etapa 

seguinte, o combustível é vaporizado à medida que se mistura 

com o ar em alta temperatura e pressão. Neste sentido, a 

temperatura e a pressão do ar apresentam valores acima do 

ponto de ignição do combustível, entrando em combustão 

alguns instantes depois do início da injeção (KALGHATGI, 

2015).  

De acordo com Gupta et al., (2016), todo carbono 

presente no combustível diesel converte-se em dióxido de 

carbono e, todo o hidrogênio transforma-se em vapor de água, 

caso a combustão pudesse ser considerada 100% completa.  

Os injetores do sistema de injeção direta de combustível 

são desenvolvidos para operar com pressão de combustível de 

modo significativo maior do que a pressão fornecida apenas 

pela bomba elétrica, instalada próximo ao tanque de 

combustível (MOIZ, 2016). A queima destes combustíveis gera 

vários poluentes, destacando-se os óxidos de carbono (COx), 
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óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2). Além 

destes gases podem ser emitidos, material particulado e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) amplamente 

conhecidos por seu potencial cancerígeno (SOUZA e CORRÊA, 

2016), sendo dezesseis deles classificados como poluentes 

orgânicos de controle prioritário pela Agência Americana de 

Meio Ambiente (LIU et al., 2018). 

Os HPAs são compostos orgânicos que contém dois ou 

mais anéis aromáticos e têm sua fonte principal em sistemas 

residenciais, industriais e de transporte (SOUKARIEH et al., 

2018) que propiciam combustão incompleta decorrentes de 

condições deficientes de oxigênio e temperatura para a queima 

(PARIS et al., 2018). Nesse contexto, as exaustões dos motores 

a diesel foram classificadas pela Agência Internacional de 

Pesquisa do Câncer  como  desafio prioritário de regulação em 

diversos países (BORILLO et al., 2018). 

Os HPAs são compostos distribuídos em todo o planeta 

Terra e podem ser encontrados em qualquer dos 

compartimentos ambientais, sendo que seus efeitos danosos à 

biota e aos seres humanos têm despertado interesse de 

pesquisadores  preocupados com o meio ambiente (CAO et al., 

2018). 

 Os motores a diesel de embarcações com descarga 

molhada emitem material particulado, fumaça preta e, 

promovem a solubilização dos compostos da combustão no 

meio marinho de elevado impacto à saúde humana e aos 

ecossistemas (KOSLOWSKI et al., 2014).  

Dentre os compostos oxigenados que estão sendo 

estudados como blendas de diesel, o n-butanol (C4H10O) 

vislumbra maiores vantagens em relação ao biodiesel, 

notadamente pela presença de oxigênio na sua cadeia 
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carbônica, fator que está ligado diretamente com a redução na 

emissão de fuligem (ZHANG e BALASUBRAMANIAN, 2014). 

Apesar de uma quantidade maior de n-butanol ser 

produzida, existe um alto custo na energia necessária para 

separa-lo dos demais produtos, reduzindo seu valor econômico 

e restringindo sua utilização como um combustível alternativo 

(MA et al., 2015). Ressalta-se em alguns estudos os efeitos 

benéficos da utilização de blendas de butanol junto ao óleo 

diesel envolvendo as emissões e a melhora no rendimento do 

motor (TUTAK et al., 2018).  

A toxicologia estuda os efeitos de um agente tóxico sobre 

organismos. Neste caso, as rotas de exposição e os testes 

aplicados podem ser agudos, subagudos e crônicos de acordo 

com o tempo de exposição e conforme a necessidade do estudo 

e o ciclo de vida do organismo. A utilização de Daphnia magna 

para bioensaios são considerados os mais utilizados no âmbito 

internacional para a avaliação da toxicidade de produtos 

químicos presentes na água por serem facilmente cultivados 

em laboratório (SCHERBATE, 2014). 

 Os estudos de toxicidade em ambientes aquáticos tem 

sido uma tendência da ecotoxicologia, sendo o bioindicador 

Daphia magna Straus utilizado na avaliação da toxicidade de 

contaminantes químicos devido a alguns fatores: estabilidade 

genética gerando populações uniformes, facilidade de 

manipulação em laboratório, avaliação dos efeitos agudos e 

crônicos de produtos químicos tóxicos (LIU et al., 2017).   

Deste modo a presente pesquisa apresenta como 

objetivo avaliar os efeitos quanto a utilização do óleo diesel S10 

e blendas de n-butanol, empregando uma coluna de absorção 

e avaliando os efeitos das emissões gasosas na água 

solubilizada em termos de pH, turbidez, nitrato, nitrito nitrogênio 



QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DESCARGA MOLHADA PELA 
EMISSÃO DE GASES DO DIESEL S10 E n-BUTANOL 

512 
 

total, sulfato e testes de toxicidade com o bioindicador Daphnia 

magna.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na presente pesquisa foram realizados ensaios 

referentes a emissão de gases em uma coluna de absorção 

(Figura 1), utilizando um motor estacionário da marca Branco 

modelo BD-5.0 G2 operado com rotação aproximada de 3000 

rpm, com o auxílio de um tacômetro (Minipa MDT–2238) 

durante o período de combustão de 5 min.  

 

Figura 1. Representação do equipamento. A- Deionizador. B- 

coluna de absorção. C- ponto de coleta de água. D– Motor. E- 

Analisador de gases. 

 
Fonte: dos autores. 

 

A troca de óleo do motor foi realizada no intervalo de 20 

h de operação conforme recomendação do fabricante. A 

operação foi realizada sob condição de baixa carga em 3000 
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rpm. A coluna de absorção (Figura 1) foi montada com tubo de 

aço inoxidável 14529 para evitar a presença de contaminantes 

na água de absorção bem como facilitar o procedimento de 

limpeza da coluna.  

Os combustíveis utilizados para este estudo foram: 

diesel S10 (Petrobrás) e n-butanol (C4H10O) do fornecedor 

(Vetec). Os ensaios foram realizados utilizando as seguintes 

formulações: diesel S10 puro e blendas de diesel S10 com 5, 

15, e 25% em volume (v/v) de n-butanol. 

As amostras da água provenientes da coluna de leito fixo 

foram coletadas no fundo do equipamento com os gases 

dissolvidos da coluna de absorção provenientes da combustão 

do diesel e blendas de n-butanol. A coleta e armazenamento foi 

realizado empregando frascos de vidro âmbar estéreis de 500 

mL (Laborquim), armazenadas 4º C por um período máximo de 

6 h no Laboratório de Qualidade das Águas da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) no Centro de Educação do 

Alto Vale do Itajaí localizado na cidade de Ibirama, conforme 

preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT/NBR 9898, 1987).  

A avaliação das análises físico-químicas da água foram 

realizadas, seguindo procedimento descrito na American Public 

Health Association (RICE et al., 2017) e, International 

Organization for Standardization (ISO, 1997). Os ensaios físico-

químicos foram realizados por meio da determinação de pH por 

método eletrométrico (Hanna HI 3221), turbidez (Hanna HI 

93703) e a quantificação de nitrato, nitrito, nitrogênio total e 

sulfato pelo método colorimétrico (Merck Spectroquant Multy) 

conforme sumarizado na Tabela 1.  
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Tabela 1. Metodologia das análises físico-químicas. 

Parâmetro/Unidade Metodologia 

pH (1)SMEWW-4500H+.B 

Turbidez (UNT) (1)SMEEWW 2130B 

Nitrato-NO3
- (mg L-1) (1)SMEEWW 4500- NO3 

Nitrito-NO2
- (mg L-1) (1)SMEEWW 4500- NO2 

Nitrogênio total (mg L-1) (2)DIN EN ISO 11905-1 

SO4 (mg L-1) (3)EPA - 300.1 

(1) SMEWW: Standard Methods for Examination Water and Wastewater 23.  
 (2)  DIN EN ISO: International Organization for Standardization      
(3)  EPA: Environmental Protection Agency 
 
                

As amostras coletadas com a água solubilizada com os 

gases da combustão foram mantidas a temperatura de 6 °C 

pelo período de 2 a 4 h. Os testes foram baseados na exposição 

de neonatos de Daphnia magna, de 2 a 26 horas de idade, em 

diluições da amostra e realizadas na mesma data dos testes de 

combustão. 

Os testes de ecotoxicidade foram realizados com o 

bioindicador Daphnia magna, de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 12713, 

2011). A concentração de oxigênio dissolvido nas diluições-

teste foi mantida em valores maiores ou iguais a 2 mg.L-1, na 

porcentagem limite de 10% de organismos imóveis no controle 

e faixa de pH de 7,50-7,80. Foram expostos 10 organismos em 

triplicada (n=3) em cada uma das concentrações estudadas. 

Após 48 horas foram feitas as leituras da quantidade de 

organismos imóveis de cada condição. 

Os resultados correspondem aos ensaios realizados em 

triplicata, empregando diesel S10 puro e blendas de butanol nas 

seguintes composições em volume (v/v): 5, 15 e 25%. Os dados 

dos valores obtidos comparados com a Resolução n° 357/2005 
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do Conama (BRASIL, 2005), que dispõe a respeito dos valores 

máximos permissíveis para que um corpo hídrico classe 2 para 

fins de comparação.  

A análise estatística foi feita com o software Minitab 18 

para cálculo das médias e desvios-padrão e para o cálculo da 

correlação de Pearson com intervalo de confiança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta os valores médios e desvios-

padrão dos ensaios de pH, turbidez e sulfato, por meio dos 

resultados obtidos das análises em meio aquoso derivados da 

solubilização dos gases em água deionizada da combustão do 

diesel S10 puro e blendas de butanol.  

 

Tabela 2. Valores médios e desvio padrão das análises físico-

quimicas dos parâmetros pH, Turbidez e Sulfato (n=3). 

Parâmetro/Conama 
357-2005 

(1)D10 (2)DB5 (2)DB15 (2)DB25 

pH (6,00-9,00) 3,75± 0,02 3,84± 0,10 3,86± 0,13 3,89± 0,05 

Turbidez (100 UNT) 23,95± 2,32 23,73± 4,18 20,40± 2,18 17,58± 3,10 

Sulfato (250 mg L-1) 8,00± 0,00 8,00± 0,00 6,00± 0,00 5,00± 0,00 

(1)Combustível Diesel S10; (2) Combustível Diesel S10/Butanol(%).  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2,  os 

valores de pH das amostragens de água solubilizada a partir da 

combustão de diesel puro e das blendas de n-butanol se 

mantiveram em faixas de valores próximos (pH≅3,80), não 

atendendo ao estipulado na Resolução Conama 357/2005 (pH 

6,00-9,00).  A interpretação dos dados indica que o pH de uma 

amostra é influenciado pela quantidade de compostos com 

potencial de acidificação presentes. Os gases provenientes da 
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combustão do diesel e biodiesel como CO2, NOx e SOx são 

alguns exemplos, pois formam ácidos que reduzem o pH de 

uma amostra.  

Os resultados sugerem que a adição de butanol permite 

a elevação do pH e diminuição na concentração de sulfato 

(SO4
2-). Deve-se destacar como propriedade importante do 

butanol a capacidade em reduzir as emissões dos particulados 

totais do motor, muitas vezes fracionados na forma de sulfato, 

fração orgânica solúvel, fração orgânica volátil e carbono ou 

fumaça (GENG et al., 2018). Neste contexto, pode ser 

observado que a adição de butanol reduz consideravelmente a 

formação de sulfato na água pelo fato deste combustível não 

apresentar enxofre em sua composição. A partir dos dados 

obtidos é possível afirmar que a adição de n-butanol ao diesel 

diminui a formação de óxidos de enxofre, sendo importante para 

minimizar os efeitos da acidificação da água.   

Os valores de turbidez obtidos na água solubilizada com 

os gases provenientes da combustão dos combustíveis D10, 

DB5, DB15 e DB25 se encontram abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução Conama 357 (100 UNT). Neste caso, sugere-

se que o material particulado proveniente da combustão do óleo 

diesel é responsável pela turbidez na água absorvida, e deve 

diminuir com a adição de butanol (ADENUGA, et al., 2016). O 

material particulado proveniente da combustão do óleo diesel, 

além de promover a opacidade na fumaça, impacta também na 

elevação da turbidez na água absorvida (HE, 2016). Os 

resultados médios e desvios-padrão para a análise de água na 

entrada da coluna de absorção (0,00 NTU), indica a ausência 

de partículas em suspensão na água deionizada utilizada. 

A redução da turbidez pela adição de n-butanol se deve 

basicamente a presença de oxigênio na sua estrutura 
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carbônica, contribuindo para a redução da combustão 

incompleta do diesel e consequente diminuição na formação de 

material particulado (ZHANG e BALASUBRAMANIAN, 2014). O 

material particulado se forma, principalmente, no processo de 

combustão por propagação, nas frações de óleo diesel de alto 

ponto de ebulição, notadamente a plena carga devido a 

diminuição de oxigênio. Os dados do parâmetro turbidez da 

Tabela 2 evidenciam a diferença nos valores de turbidez entre 

o diesel D10  e DB25, proporcionando a adição do n-butanol 

uma melhoria na combustão.  

A Tabela 3 apresenta os valores médios dos ensaios de 

nitrato, nitrito e nitrogênio total e respectivo desvio padrão, por 

meio dos resultados obtidos das análises em meio aquoso 

derivados da solubilização dos gases em água deionizada da 

combustão do diesel S10 puro e blendas de butanol.  

 

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão das análises físico-

quimicas dos parâmetros nitrato, nitrito e nitrogênio total (n=3). 

Parâmetro/Conama 
357-2005  

(1)D10 

 

(2)DB5 

 
(2)DB15 

 
(2)DB25 

Nitrato (  ≤ 10 mg L-1) 1,30± 0,00 2,55± 0,14 3,30± 0,13 3,60± 0,38 

Nitrito (≤ 1,0 mg L-1) 1,10± 0,03 0,79± 0,01 0,21± 0,01 0,18± 0,01 

Ntotal ((3) ND mg L-1) 1,45± 0,21 1,30± 0,40 1,20± 0,24 1,08± 0,50 

(1)Combustível Diesel S10; (2) Combustível Diesel S10/Butanol(%)(3) Não disponível.  

 

A análise da Tabela 3 permite observar a diminuição da 

concentração média de nitrito por meio da adição de n-butanol 

em todas as formulações. Deste modo, a presença de oxigênio 

na cadeia carbônica do n-butanol, contribui de forma 

significativa na conversão de nitrito (NO2
-) em nitrato (NO3

-)  

durante a solubilização dos gases formados (NOx) na 



QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DESCARGA MOLHADA PELA 
EMISSÃO DE GASES DO DIESEL S10 E n-BUTANOL 

518 
 

combustão, sendo portanto possível relacionar o aumento na 

concentração de nitrato ao efeito indutivo, ou seja, a atração de 

elétrons de ligações adjacentes por átomos mais 

eletronegativos. O nitrito apresenta estado de oxidação 

intermediário do nitrogênio, tanto na oxidação da amônia a 

nitrato como na sua redução a nitrato (SCHOLZ et al., 2016).   

Além disso, a formação de ácido nitroso na água pela 

solubilização de NOx decorre notadamente pela ligação de dois 

átomos de oxigênio ao átomo central no grupo NO2 e apenas 

um oxigênio ligado ao átomo de nitrogênio no grupo NO. A 

ligação de mais átomos de oxigênio eletronegativos ao 

nitrogênio torna o efeito indutivo mais forte e a ligação O-H 

proveniente da estrutura do n-butanol mais polar (KOTZ, 

TREICHEL e WEAVER, 2014). 

Considerando a descrição dos resultados obtidos, 

sugere-se que os gases emitidos na emissão de NOx, formados 

pela mistura de óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2), 

apresentem os seguintes mecanismos reacionais (KOTZ, 

TREICHEL e WEAVER,  2014): 

 

N2(g)       + O2(g)      → 2NO(g (1) 

2 NO(g) + O2(g)      → 2 NO2(g) (2) 

2 NO2(g)   + H2O(l) → HNO3(aq) +  HNO2(aq) (3) 

RCH2O2* + NO2 ⇆ RCH2O2NO2 (4) 

 

O monóxido de nitrogênio está frequentemente presente 

no ar poluído e se forma quando nitrogênio e oxigênio são 

aquecidos em motores de combustão interna. Na presença de 

excesso de oxigênio, NO rapidamente é oxidado a NO2 (KOTZ, 

TREICHEL e WEAVER, 2014). Neste caso, como NO2 é 

borbulhado em água, ocorre formação de ácido nítrico e ácido 
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nitroso. Os ácidos nítrico e nitroso solubilizados a alta 

temperatura resultam em acidificação do meio aquoso (redução 

do pH) para os gases solubilizados em meio aquoso 

provenientes da combustão do diesel puro D10. A diminuição 

da concentração de nitrito pode ocorrer pela formação de nitrato 

de peroxilacetila – PAN (Eq. 4).  

Su et. al. (2018) reportam sobre a emissão de NOx nos 

motores de combustão, cujo aumento de emissão está 

associado a adição de n-butanol e operação do motor. Os 

dados obtidos nas análises confirma o aumento da 

concentração de nitrato pela adição de n-butanol, mas ainda 

abaixo do limite estabelecido pela Resolução n° 357/2005 do 

CONAMA. Entretanto, o aumento de nitrato na fase aquosa é 

preocupante, considerando o mecanismo de eutrofização da 

água e redução do oxigênio dissolvido na água (CHIKAODILI et 

al., 2017). A eutrofização provoca a morte de diversas espécies 

animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para os 

ecossistemas aquáticos. O problema da eutrofização consiste 

no acúmulo de nutrientes dissolvidos na água. Neste aspecto, 

corpos d’água naturais possuem baixos níveis de nutrientes 

dissolvidos, limitando o desenvolvimento de produtores, 

especialmente as algas (LAWS, 2017; GALLARDO, et al.,  

2016).  

O teste de toxicidade aguda para as amostras de água 

proveniente da solubilização dos gases da combustão do 

sistema foi realizado por meio de réplicas de cinco diluições nas 

concentrações de 5%, 2%, 1%, 0,5% e 0,1%, compostas por 

triplicatas de cada diluição e um controle. Os resultados das 

análises de imobilidade obtidas com o teste com Daphnia 

magna se encontra sumarizado conforme Tabela 4, 

considerando o intervalo de 48 h após o início do teste 
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Tabela 4. Teste de toxicidade aguda com Daphnia magna, 

indicando o número total de organismos imóveis no intervalo de 

48 h do início do teste utilizando diesel D10 e blendas de n-

butanol (n=3). 

Combustível 
Diluição 

5% 2% 1% 0,5% 0,1% 

(1)D10 100% 100% 100% 72,5% 55% 

(2)DB5 100% 100% 85% 45% 30% 

(2)DB15 100% 100% 42% 31% 8% 

(2)DB25 100% 100% 32,5% 12,5% 0% 

(1)Combustível Diesel S10; (2) Combustível Diesel S10/Butanol(%).  

 

Os dados da Tabela 4 diminuição da letalidade do 

bioindicador Daphnia magna empregando blendas de n-butanol 

a diluições de 1; 0,5 e 0,1% respectivamente.  Uma análise de 

correlação foi realizada para melhor compreensão das relações 

supracitadas (Tabela 5) 

 

Tabela 5. Correlação de Pearson dos parâmetros físico-

químicos com o percentual de mortalidade de Daphnia magna 

no teste de toxicidade aguda para as diluições de 0,5% e 0,1%. 

Parâmetro 
 Diluição  

0,5% Valor de p 0,1% Valor de p 

Nitrato -0,98 0,018 -0,99 0,005 
Nitrito 0,94 0,057 0,98 0,016 
Nitrogênio total 1,0 0,002 0,98 0,017 
Sulfato 0,89 0,106 0,90 0,097 
pH -0,98 0,021 -0,97 0,031 
Turbidez 0,91 0,092 0,90 0,105 

Fonte: autores 

Nitrato e pH apresentaram correlações inversamente 

proporcionais muito fortes (Tabela 5), demonstrando que 
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quanto maior os valores desses dois indicadores, menor a 

mortalidade. Isso se deve ao fato de que teores maiores de 

nitrato denotam a maior oxidação dos gases de combustão, o 

que significa uma combustão mais completa.  

Para uma análise mais assertiva foram elaborados os 

gráficos de dispersão e curva de regressão das variáveis versus 

a mortalidade (Figura 2), considerando que pelos valores de p 

as variáveis sulfato e turbidez apresentam correlação 

inconclusiva. 

 

Figura 2. Gráfico de dispersão e curva de regressão da 

mortalidade das Daphnias em relação aos parâmetros físico-

químicos analisados para a diluição de 0,5% (a) e para a 

Diluição de 0,1% (b). 

 
(a) 

 
(b) 

 

O aumento do pH faz com que esse indicador fique mais 

próximo do mínimo recomendado pela legislação que é de 6,0. 

Já os parâmetros nitrito, nitrogênio total, sulfato e turbidez 

apresentaram correlação muito forte diretamente proporcional à 

mortalidade dos organismos, indicando que quanto menor seus 

valores, menor a mortalidade (Fig. 2). 

Sugere-se uma associação do aumento destes 

indicadores com uma combustão mais incompleta, 
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supostamente gerando outros subprodutos, notadamente 

HPAs, altamente tóxicos. 

 Os resultados apresentados revelam que as blendas de 

diesel e n-butanol apresentaram menor toxicidade à Daphnia 

magna, fato resultante de uma taxa de combustão mais 

completa. Portanto, a adição de n-butanol apresenta alternativa 

adequada para reduzir a toxicidade aquática decorrente da 

presença de substâncias poluentes na água. 

 

CONCLUSÕES  

 

A adição de compostos oxigenados ao diesel visa 

melhorar sua combustão e por consequência reduzir os efeitos 

adversos causados. As blendas de diesel D10 com adição de 

n-butanol foram capazes de minimizar os efeitos em relação à 

turbidez e pH.  

Portanto, novos estudos devem ser realizados tendo 

como objetivo analisar a combustão do diesel com diferentes 

concentrações de n-butanol e até mesmo diferentes compostos 

oxigenados, visando desenvolver uma mistura que apresente 

melhores resultados em relação aos parâmetros estudados que 

demonstram a minimização de emissão de poluentes. Os dados 

obtidos neste estudo demonstram que os valores obtidos para 

as concentrações de nitrogênio, nitrito e nitrato atendem a 

Resolução Conama 357/2005. Neste caso, sugere-se realizar 

um estudo mais pontual para avaliar os mecanismos de efeito 

na concentração de nitrito na água resultante da solubilização 

dos gases da combustão do diesel D10 e blendas de n-butanol.  

 

 

  



QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DESCARGA MOLHADA PELA 
EMISSÃO DE GASES DO DIESEL S10 E n-BUTANOL 

523 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ADENUGA, Adeniyi A.; WRIGHT, Monica E.; ATKINSON, Dean B. 
Evaluation of the reactivity of exhaust from various biodiesel blends 
as a measure of possible oxidative effects: A concern for human 
exposure. Chemosphere, v. 147, p. 396-403, 2016. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  DE NORMAS TÉCNICAS -ABNT. NBR 9898: 
Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos  e 
corpos receptores. Rio de Janeiro, 1987. 
ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12713: 
Ecotoxicologia Aquática-Toxicidade aguda-Método de ensaio com 
Daphnia spp.(Crustacea, Cladocera). Rio de Janeiro, 2004. 
BORILLO, G. C. et al. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and 
nitrated analogs associated to particulate matter emission from a Euro V-
SCR engine fuelled with diesel/biodiesel blends. Science of the Total 
Environment, [s. l.], v. 644, p. 675–682, 2018. 
BRASIL. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências, de 17 de março de 
2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 58-63, 2005. 
CAO, S. et al. Fate and deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
the Bransfield Strait, Antarctica. Marine Pollution Bulletin, [s. l.], v. 137, n. 
June, p. 533–541, 2018. 
CHIKAODILI, Ejiogu Blessing et al. Geochemical and Bacteriological 
Analyses of Water Resources Prone to Contamination from Solid 
Waste Dumpsites in Imo State, Southeastern Nigeria. Journal of 
Environmental Science and Technology, v. 10, p. 325-343, 2017. 
GALLARDO, Belinda et al. Global ecological impacts of invasive species in 
aquatic ecosystems. Global change biology, v. 22, n. 1, p. 151-163, 2016. 
GENG, Limin et al. Study on combustion characteristics and particulate 
emissions of a common-rail diesel engine fueled with n-butanol and 
waste cooking oil blends. Journal of the Energy Institute, 2018.  
GUPTA, A. K.; IBRAHIM, S.; AL SHOAIBI, A. Advances in sulfur 
chemistry for treatment of acid gases. Progress in Energy and 
Combustion Science, v. 54, p. 65-92, 2016. 
HE, Bang-Quan. Advances in emission characteristics of diesel engines 
using different biodiesel fuels. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, v. 60, p. 570-586, 2016. 
ISO 11905-1. Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method 
using oxidative digestion with peroxodisulfate, 1997. 



QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DESCARGA MOLHADA PELA 
EMISSÃO DE GASES DO DIESEL S10 E n-BUTANOL 

524 
 

KALGHATGI, G. T. Developments in internal combustion engines and 
implications for combustion science and future transport fuels. 
Proceedings of the Combustion Institute, v. 35, n. 1, p.101-115, 2015. 
KOSLOWSKI, LAD et al. Toxic effects of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in a water medium from diesel combustion. Blucher 
Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n. 2, p. 8733-8740, 2015. 
KOTZ, J.C.; TREICHEL, P.M.; WEAVER, G.C.  Química Geral e Reações 
Químicas. Editora Cengage Learnihg. V.2, 1018p., 2014. 
LAWS, Edward A. Aquatic pollution: an introductory text. John Wiley & 
Sons, 2017. 
LIU, H. et al. Occurrence, characteristics and sources of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in arable soils of Beijing, China. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, [s. l.], v. 159, n. April, p. 120–126, 2018. 
LIU, Yang et al. Toxic effects of diclofenac on life history parameters 
and the expression of detoxification-related genes in Daphnia magna. 
Aquatic toxicology, v. 183, p. 104-113, 2017. 
MA, Xiaokang et al. Evaporation characteristics of acetone–butanol–
ethanol and diesel blends droplets at high ambient temperatures. Fuel, 
v. 160, p. 43-49, 2015. 
MOIZ, A. A. Low temperature split injection spray combustion: 
Ignition, flame stabilization and soot formation characteristics in 
diesel engine conditions. Tese de Doutorado. Michigan Technological 
University., 2016. 
PARIS, A. et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in fruits and vegetables: 
Origin, analysis, and occurrence. Environmental Pollution, [s. l.], v. 234, 
p. 96–106, 2018. 
RICE, A.; BAIRD, E. W.; EATON, R. B. APHA 2017 Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater (Washington: American Public 
Health Association, American Water Works Association, Water 
Environment Federation ISBN). 2017. 
SCHOLZ, Florian et al. Nitrate-dependent iron oxidation limits iron 
transport in anoxic ocean regions. Earth and Planetary Science 
Letters, v. 454, p. 272-281, 2016. 
SCHERBATE, Vânia Gusso. Avaliação da toxicidade aguda de 
fotocatalisadores de nióbio em Daphnia magna e Artemia salina. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. 
SOUKARIEH, B. et al. Impact of Lebanese practices in industry, agriculture 
and urbanization on soil toxicity. Evaluation of the Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) levels in soil. Chemosphere, [s. l.], v. 210, p. 85–92, 
2018. 



QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DESCARGA MOLHADA PELA 
EMISSÃO DE GASES DO DIESEL S10 E n-BUTANOL 

525 
 

SOUZA, Carolina Vieira; CORRÊA, Sergio Machado. Polycyclic aromatic 
hydrocarbons in diesel emission, diesel fuel and lubricant oil. Fuel, v. 
185, p. 925-931, 2016. 
SU, Teng et al. Effect of ignition timing on performance of a hydrogen-
enriched n-butanol rotary engine at lean condition. Energy Conversion 
and Management, v. 161, p. 27-34, 2018. 
TUTAK, Wojciech et al. Effects of injection timing of diesel fuel on 
performance and emission of dual fuel diesel engine powered by 
diesel/E85 fuels. Transport, v. 33, n. 3, p. 633-646, 2018. 
ZHANG, Zhi-Hui; BALASUBRAMANIAN, Rajasekhar. Influence of 
butanol–diesel blends on particulate emissions of a non-road diesel 
engine. Fuel, v. 118, p. 130-136, 2014. 
 



REFLEXÃO SOBRE A REINTRODUÇÃO DA FEBRE AMARELA NO BRASIL 

526 
 

CAPÍTULO 28 
 

REFLEXÃO SOBRE A REINTRODUÇÃO DA 
FEBRE AMARELA NO BRASIL 

 
Renata Maciel da SILVA 1  

Fabíola de Almeida BRITO 2 
1 Graduanda do curso de Biomedicina, CESMAC; 2 Orientadora/Professora do CESMAC. 

renatamaciels_@outlook.com 

 

RESUMO: A febre amarela (FA) é uma doença aguda 
infecciosa, causada por um arbovírus, transmitida por 
mosquitos do gêneros Haemagogus, Sabethes e Aedes. A FA 
possui dois meios de transmissão: urbano e silvestre e  
atualmente tem ganhado relevância por surtos nos grandes 
centros urbanos. Com isso, essa pesquisa tem o intuito de 
quantificar os casos de FA, no Brasil, no período de 2016 à 2018 
e relacionar esses casos com o número de óbitos. Esse estudo 
é uma revisão bibliográfica e epidemiológica, onde foram 
utilizadas as bases de dados Scielo, Periódicos Capes e 
Datasus, com os descritores: febre amarela; Brasil; Aedes. Os 
estudos mostraram que de dezembro de 2016 até os primeiros 
quinze dias de março de 2017, 448 casos e 144 óbitos foram 
confirmados em todo país, no qual o Estado de Minas Gerais 
obteve o maior número de registros, superando os números da 
série histórica de 2000 a 2012, quando foram confirmados 101 
casos e 41 óbitos no estado. Espírito Santo e Rio de Janeiro, 
que até então não eram considerados áreas endêmicas, 
obtiveram registros significantes, onde registraram 93 casos 
confirmados e 22 óbitos, e 3 casos confirmados e 1 óbito, 
respectivamente. Conclui-se que estudos sobre as alterações 
ambientais e adaptação dos vetores contaminados nas regiões 
não endêmicas devem ser realizados e discutidas novas formas 
de prevenção. 
Palavras-chave: Febre amarela. Aedes. Epidemia. Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, 

febril, não contagiosa, de curta duração (no máximo de 12 dias) 

e de gravidade variável. É transmitida por um arbovírus do 

gênero Flavivirus, família Flaviviridae. A doença mantém-se 

endêmica e enzoótica em diversas regiões tropicais das 

Américas e da África, e é responsável por surtos periódicos, de 

magnitude oscilante (CAVALCANTE; TAUIL, 2017).   

A forma grave caracteriza-se clinicamente por 

manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem 

levar à morte. Do ponto de vista exclusivamente 

epidemiológico, podem ser diferenciados dois ciclos de 

transmissão: urbano e silvestre. Em ambos os ciclos, a doença 

é a mesma sob os aspectos etiológico, clínico, imunológico e 

fisiopatológico. No ciclo urbano, a doença é uma antroponose, 

não se reconhecendo reservatórios animais de importância 

epidemiológica (CAVALCANTE; TAUIL, 2017).  

Segundo MEDEIROS (2018), as epidemias de febre 

amarela têm relação direta com as mudanças climáticas e 

sociais. O aumento da temperatura e a umidade elevada 

aumenta a voracidade da fêmea do mosquito por sangue dos 

macacos e eventualmente de humanos para garantir o sucesso 

da oviposição. Os desmatamentos, as tragédias naturais ou 

pela ação direta do homem, determinam deslocamentos 

populacionais para áreas próximas de florestas, além dos 

desequilíbrios ambientais, aumentam a possibilidade de 

contato com o mosquito. 

Após a picada do mosquito infectado, o vírus da febre 

amarela se dissemina para células dendríticas, linfonodos 

regionais e para todo o corpo. A entrada na célula ocorre pela 
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ligação da proteína E (viral) com a membrana celular. A proteína 

E pode ser detectada por anticorpos monoclonais, bem como 

as proteínas não estruturais do vírus como NS1 que é 

encontrada ligada a membrana da célula infectada. O fígado é 

um dos principais órgãos afetados, seguido dos rins, baço, 

coração e cérebro. Nos casos graves, a necrose hepática por 

coagulação é caracterizada por grande destruição de 

hepatócitos, provavelmente por apoptose (MEDEIROS, 2018). 

O período de incubação é de 3 a 6 dias. As formas 

assintomáticas ou leves são a maioria dos casos; cerca de 20% 

evoluem para formas ictéricas graves e destes, a letalidade é 

entre 20 e 60%. O diagnóstico rápido é muito importante. 

Embora técnicas de biologia molecular pela detecção do 

genoma viral por reação em cadeia da polimerase ou pela 

detecção de antígenos virais sejam possíveis de serem 

realizadas, a maioria dos serviços de emergência  brasileiros 

não tem disponível. A dosagem de anticorpos por sorologia é 

positiva a partir do quinto dia da infecção, além de serem menos 

sensíveis, pois podem cruzar com outros flavivírus e anticorpos 

relacionados a vacina (MEDEIROS, 2018). 

No passado, a febre amarela representou um dos 

maiores problemas para a saúde pública brasileira, mas foi 

controlada com a eliminação da transmissão urbana no país em 

1942. Entretanto, com a impossibilidade de erradicação da 

febre amarela de transmissão silvestre, por tratar-se de uma 

zoonose de animais silvestres, e a ampla dispersão do A. 

aegypti nas cidades brasileiras, a possibilidade de 

reemergência da febre amarela nos espaços urbanos é uma 

ameaça constante (CAMACHO; NORONHA, 2017). 

O Aedes aegypti é seu principal vetor, tanto na América 

do Sul como na África. O Brasil vive, desde dezembro de 2016, 

um dos maiores surtos de FA de transmissão silvestre da sua 
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história, com ocorrência em estados da região Sudeste, 

principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, mas também no 

Rio de Janeiro e em São Paulo (CAVALCANTE; TAUIL, 2017).  

Não existe tratamento específico e a maioria dos casos 

é leve, resolvendo-se apenas com cuidados de suporte. Uma 

dose única da vacina pode fornecer imunidade vitalícia dentro 

de 10 dias da vacinação para mais de 90% das pessoas 

vacinadas e dentro de 30 dias para 99% das vacinas 

(GOLDANI, 2017). 

As contraindicações incluem hipersensibilidade severa a 

antígenos de ovos, gestantes, lactentes jovens e 

imunodeficiência grave. A doença ainda afeta cerca de 200.000 

pessoas anualmente em regiões tropicais da África e da 

América do Sul e representa um risco significativo para 

viajantes não vacinados (GOLDANI, 2017). 

Os objetivos da pesquisa são quantificar os casos de FA, 

no Brasil, no período entre 2016 à 2018 e relacionar esses 

casos com o número de óbitos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, utilizando 

informações dos bancos de dados do Ministério da Saúde 

(Datasus) e base de dados Scielo e periódicos Capes, 

referentes à incidência de casos e óbitos de FA em seres 

humanos, no período de dezembro de 2016 à março de 2017. 

Que refere-se a época sazonal de verão, que favorece a 

replicação do vetor. Foram usados os descritores: febre 

amarela; Brasil; Aedes aegypti e epidemia. 

Tendo em vista tratar-se de dados secundários, sem 

identificação dos nomes das pessoas acometidas, o estudo foi 

dispensado de avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa, em 
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conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registrados no Brasil na época desse estudo, um 

dos maiores surtos de FA. Todos os estados da região sudeste, 

com exceção de São Paulo, foram notificados com epidemia de 

febre amarela no período compreendido entre dezembro de 

2016 à março de 2017. Os municípios afetados estão 

espalhados no estado de Minas Gerais. A maioria deles está 

localizada próximo às fronteiras do Estado - a leste com os 

estados vizinhos do Rio de Janeiro e Espírito Santo , na bacia 

do rio Doce e no estado de São Paulo , na fronteira sul (BRASIL, 

2017).  

Uma epidemia iniciada em dezembro de 2016 havia 

atingido, até março de 2017, 1.561 notificações (incluindo 264 

óbitos suspeito) em 188 municípios de oito estados. Com 448 

casos (144 óbitos) confirmados em quatro estados (77% em 

Minas Gerais) já é considerada a maior epidemia de febre 

amarela das últimas décadas. No mês de março, o Estado do 

Rio de Janeiro entrou na estatística com a confirmação de cinco 

casos (um óbito) de febre amarela silvestre em moradores da 

área rural de um município da Região das Baixadas Litorâneas, 

sem histórico de viagens para áreas onde há comprovação da 

circulação da doença (CAMACHO; NORONHA, 2017) 

Até agora, o Ministério da Saúde classificou todos os 

casos como “silvestres” e, aparentemente, não há casos de 

transmissão nas áreas urbanas, embora essa distinção possa 

ser difícil em cidades / municípios muito pequenos onde os 

casos estão ocorrendo e onde, ano a ano, 

a infestação por Aedes aegypti e a transmissão epidêmica de 
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dengue foram observadas na maioria deles (ROSSETTO; 

ANGERAMI; LUNA, 2017). 

Durante o período de pesquisa desse trabalho vimos que 

as notificações nas bases de dados do Ministério da Saúde, 

como o Datasus, apenas o estado de  Minas Gerais, tem suas 

notificações divulgadas, visto que foi o estado com maior 

número de casos de suspeita e confirmação de febre amarela 

no período do estudo. Do total de casos confirmados de febre 

amarela silvestre, 405 (86,7%) são do sexo masculino e 62 

(13,3%) do sexo feminino. Dentre os óbitos, 11 foram do sexo 

feminino, representando 7,1% do total de óbitos confirmados. 

Todos os casos foram confirmados laboratorialmente. A 

mediana de idade dos casos confirmados é de 48 anos (0 – 88 

anos). A letalidade por febre amarela em Minas Gerais no 

período de 2017/2018 é de aproximadamente 33,2% , como 

mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Febre 

Amarela, segundo faixa etária, Minas Gerais, 2017/2018* 
 

Faixa etária Casos   Óbitos   Letalidade 

Anos N % N % % 

0 a 9  2 0,4 1 0,6 50 

10 a 19  14 3 1 0,6 7,1 

20 a 29  31 6,6 5 3,2 16,1 

30 a 39  67 14,3 14 9 20,9 

40 a 49  148 31,7 55 35,5 37,2 

50 a 59  91 19,5 33 21,3 36,3 

60 ou mais 114 24,4 46 29,7 40,4 

Total 467 100 155 100 33,2 

Fonte: DVA/SVEAST/SES-MG – Data da atualização: 17/04/2018 *dados 

parciais, sujeitos a alteração 



REFLEXÃO SOBRE A REINTRODUÇÃO DA FEBRE AMARELA NO BRASIL 

532 
 

 

 As ações de intensificação vacinal estão sendo 

realizadas em 853 municípios mineiros. Minas Gerais ainda 

apresenta 18 Unidades Regionais de Saúde com cobertura 

vacinal menor que 95%, como visto na Quadro 1. 

Permanecendo ainda necessário a continuidade das ações de 

vacinação para garantir a homogeneidade da cobertura em 

todos os municípios, de acordo com a meta preconizada pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

 

Quadro 1. Cobertura vacinal acumulada (2007 a 2018) de febre 

amarela silvestre segundo Gerência/Superintendência 

Regional de Saúde – Minas Gerais, 2018. 

Regional 
N° de municípios com 
intensificação vacinal 

Cobertura 
Vacinal 
Acumulada 2018 

Alfenas           26 84,95 

Barbacena  31 100 

Belo Horizonte  39 98,1 

Coronel Fabriciano  35 92,59 

Diamantina   33 82,53 

Divinópolis  54 92,4 

Governador Valadares  51 93,8 

Itabira  25 100 

Ituiutaba  9 79,31 

Januária  26 100 

Juiz de Fora  37 100 

Leopoldina  15 84,23 

Manhumirim  34 94,61 

Montes Claros  53 86,22 

Passos  24 83,29 

Patos de Minas  21 90,42 
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Pedra Azul   25 78,61 

Pirapora  7 92,88 

Ponte Nova  30 95,05 

Ponte Nova  30 95,05 

Pouso Alegre  53 87,86 

São João Del Rei  20 96,28 

 Sete Lagoas  35 87,91 

Teófilo Otoni   32 100 

Ubá  31 86,99 

Uberaba   27 93,93 

Uberlândia  18 95,18 

Unaí  12 100 

Varginha  50 83,98 

Minas Gerais  853 94,1 
Fonte: http://pni.datasus.gov.br CI/DVE/SVEAST/Sub.VPS/SES-MG. Data 

de atualização: 16/04/2018. *Dados parciais/sujeitos à alteração e revisão. 

 

Porém precisa-se discutir o problema da subnotificação 

de casos confirmados e casos suspeitos de FA em outras 

regiões também consideradas não endêmicas nas bases de 

dados do Ministério da Saúde, pois a literatura científica mostra 

evidências que os estados do Espírito Santo e do Rio de 

Janeiro, que até então não eram considerados áreas 

endêmicas, registraram 93 casos confirmados e 22 óbitos, e 3 

casos confirmados e 1 óbito, respectivamente, de dezembro de 

2016 até março de 2017 (CAVALCANTE; TAUIL, 2017). 

A FA por tratar-se de uma arbovirose se torna uma 

importante e constante ameaça em regiões tropicais devido às 

rápidas mudanças climáticas, desmatamentos, migração 

populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas, 

precariedade das condições sanitárias que favorecem a 

amplificação e transmissão viral. Em adição, a pluralidade de 

ecossistemas brasileiros, as condições climáticas, os processos 



REFLEXÃO SOBRE A REINTRODUÇÃO DA FEBRE AMARELA NO BRASIL 

534 
 

de urbanização, a alta mobilidade populacional em todo o país 

e a recente crise econômica e seu impacto na infraestrutura, 

controle de vetores e outros programas de saúde pública 

provavelmente desempenharam um papel na capacidade de 

resposta ao atual surto. Esses fatores, e não apenas os 

determinantes epidemiológicos, devem ser considerados como 

motivos para as grandes epidemias de dengue, a recente 

introdução dos vírus Zika e chikungunya e também o atual surto 

de febre amarela silvestre e uma possível transmissão urbana 

desse vírus (BRASIL, 2017).  

A reemergência da transmissão silvestre da FA fora da 

região amazônica, neste período de estudo, levanta a 

discussão sobre as estratégias de prevenção e controle da 

doença. Além de tomadas de decisões sobre a cobertura 

vacinal da população nas áreas de proximidade de grandes 

centros urbanos, densamente ocupados por uma população 

não vacinada, consequentemente sem proteção contra a 

doença, além de apresentarem alta infestação por A. aegypti, 

inclusive com transmissão de dengue em muitos municípios. 

Essa realidade trouxe à tona a discussão a respeito do risco da 

retomada da transmissão urbana da FA no Brasil, que em 

outras épocas ocorreu e foram devidamente registradas e 

notificadas (ROMANO et al, 2011). 

A febre amarela no Brasil apresenta uma ocorrência 

endêmica, principalmente na região amazônica. Fora da região 

Amazônica, surtos da doença são registrados esporadicamente 

quando o vírus encontra um bolsão de susceptíveis (pessoas 

não vacinadas) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Desde janeiro de 2018, 10 casos de febre amarela 

relacionados à viagem, incluindo quatro mortes, foram relatados 

em viajantes internacionais que retornaram do Brasil. Nenhum 
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dos 10 viajantes recebeu vacinação contra a febre amarela 

(HAMER et al, 2018). 

Cinco dos dez casos foram notificados pelo ProMED 

desde 15 de janeiro, incluindo dois da Argentina e três do 

Chile; dois dos viajantes do Chile morreram. Além disso, 

durante o período de 1º de janeiro a 15 de março de 2018, cinco 

casos confirmados de febre amarela em viajantes não 

vacinados que retornaram do Brasil foram relatados, pelo 

Sistema Global de Vigilância Sentinela Baseado em Médicos, 

para Doenças relacionadas a viagens entre viajantes 

internacionais e migrantes (GeoSentinel). Estes cinco casos de 

febre amarela representam os primeiros casos identificados 

pela GeoSentinel, que foi iniciado em 1995 pela Sociedade 

Internacional de Medicina de Viagem com o apoio do CDC e 

agora consiste em 70 locais clínicos especializados em 

medicina tropical e viagens ao redor do mundo. O primeiro caso 

relatado pelo GeoSentinel ocorreu em um holandês de 46 anos 

que viajou para o estado de São Paulo por 3 semanas durante 

o período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. O segundo 

caso ocorreu em uma mulher francesa de 42 anos que viajou 

para Minas Gerais por 4 semanas durante o período de 

dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Ela recebeu um 

diagnóstico de febre amarela no Brasil e foi examinada em um 

site da GeoSentinel após retornar à França para convalescer. O 

terceiro e quarto casos ocorreram em um homem romeno, com 

34 anos, e um suíço de 44 anos, cada um dos quais visitou o 

Brasil por aproximadamente duas semanas em fevereiro de 

2018. O quinto caso foi em um homem alemão, com 33 anos, 

que passou uma semana no Brasil no final de fevereiro. Os 

viajantes suíços e alemães morreram de sua 

doença (GEOSENTINEL, 2018; HAMER et al, 2018). 
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Entre os 10 viajantes internacionais relatados com febre 

amarela adquirida no Brasil, oito adquiriram a doença na Ilha 

Grande, uma ilha florestada na costa do Rio de Janeiro, onde 

um caso de febre amarela humana e um primata não-humano 

foram relatados no início de fevereiro de 2018. Dos oito 

pacientes que adquiriram a doença na Ilha Grande, quatro 

morreram. Outro caso relacionado à viagem da febre amarela 

foi relatado recentemente fora do Brasil (HAMER et al, 2018). 

O único continente onde os arbovírus não são endêmicos 

é o Antártico. Estes vírus tendem a ter uma distribuição 

geográfica e climática restrita, como parte de um subsistema 

ecológico especial representado pelos vírus, vetores, 

hospedeiros amplificadores e reservatórios (LOPES, N.; 

NOZAWA, C.; LINHARES, R.E.C., 2014). 

Diante do exposto a retomada de medidas profiláticas e 

de controle da FA, precisam ser amplamente rediscutidas, pois 

não trata-se mais de um surto inédito no país. Entender quais 

as medidas que anteriormente foram falhas e reestruturá-las. 

Ações de vigilância epidemiológicas baseadas em evidências 

precisam ser aplicadas e efetivas. O controle dos vetores 

associado às medidas sanitárias e de saneamento nas regiões 

urbanas, antes não endêmicas, precisam ser implementadas 

com maior frequência. A popularização de informações básicas 

de prevenção tanto para a população local quanto para 

visitantes são essenciais para minimizar as ocorrências de 

contágio pelo vetor. 

Outra alternativa já bem estabelecida é a cobertura 

vacinal.  Vale ressaltar, que o Brasil confirmou 1.127 casos e 

328 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 3 de abril deste 

ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 

691 casos e 220 óbitos, conforme Tabela 2 abaixo. Os 

informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a 
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sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no 

verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º 

de julho a 30 de junho de cada ano  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018).  

 

Tabela 2. Monitoramento de notificações de óbitos no período de 

2016 à 2018, no Brasil. 

Período Total Óbitos 

07/2016 à 
04/2017 

691 220 

07/2018 à 
04/2018 

1.127 328 

Fonte: Ministério da saúde, 2018. 

 

Todo o território brasileiro será área de recomendação 

para vacina contra a febre amarela. A medida será feita de 

forma gradual, iniciando neste ano e sendo concluída até abril 

de 2019. A ampliação é preventiva e tem como objetivo 

antecipar a proteção contra a doença para toda população, em 

caso de um aumento na área de circulação do vírus.Ao mesmo 

tempo em que o debate sobre mudanças na politica de 

vacinação contra a febre amarela tem ganhado força, é 

necessário valiar os riscos dos efeitos adversos. É o caso da 

ampliação da vacinação de adultos seja em todo o país ou com 

a inclusão de novas áreas onde atualmente a vacina não é 

indicada, conforme a Figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Mapa da febre amarela no país (2017). 

 
Fonte: Folha de São Paulo 

 
Atualmente, alguns estados do Nordeste e parte do Sul 

e Sudeste não fazem parte das áreas de recomendação de 

vacina. Com a ampliação, devem ser vacinadas 77,5 milhões 

de pessoas em todo o país. O quantitativo corresponde à 

estimativa atual de pessoas não vacinadas nessas novas 

áreas, conforme Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2. Distribuição dos casos de febre amarela 

notificados: 1º/7/2017 a 03/04/2018. 

UF 
(LPI)* 

Notificados Descartados 
Em 

Investigação 
Confirmados Óbitos 

AC 1 1 - - - 

AP 5 2 3 - - 

AM 7 5 2 - - 

PA 37 26 11 - - 

RO 9 8 1 - - 

RR 3 3 - - - 

TO 17 15 2 - - 

AL 8 2 6 - - 

BA 51 29 22 - - 

CE 2 1 1 - - 

MA 5 4 1 - - 

PB 5 - 5 - - 

PE 5 3 2 - - 

PI 8 5 3 - - 

RN 1 1 - - - 

SE 2 2 - - - 

DF 74 44 29 1 1 

GO 60 34 26 - - 

MT 3 3 - - - 

MS 11 8 3 - - 

ES 113 84 23 6 1 

MG 1.416 595 344 477 148 

RJ 425 132 105 188 63 

SP 2.104 1.306 343 455 115 

PR 93 85 8 - - 

RS 44 29 15 - - 

SC 39 14 25 - - 

Total 4.548 2.441 980 1.127 328 
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 *LPI – Local Provável de Infecção 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018. 

 

O Brasil possui uma vacina totalmente eficaz contra a 

doença. Porém, segundo a Organização Pan-Americana de 

Saúde (2017), a vacinação universal da população brasileira 

tem sido questionada em termos de risco/benefício, tendo em 

vista os seguintes aspectos: (I) a escassez da vacina 

antiamarílica para imunização de toda a população de grandes 

áreas metropolitanas do Brasil; (II) a ocorrência de alguns 

eventos adversos vacinais graves e até fatais, porém raros; e 

(III) a existência de grupos populacionais com contraindicação 

relativa da vacina - imunossuprimidos, pessoas em tratamento 

de neoplasias malignas, portadores de alergias aos 

componentes da vacina (proteínas do ovo, por exemplo), 

mulheres grávidas (exceto aquelas com avaliação de alto risco 

de infecção e situações em que há recomendação expressa de 

autoridades de saúde) e pessoas com 60 ou mais anos de idade 

que só podem receber a vacina após uma avaliação médica 

cuidadosa. 

As vacinas contra a febre amarela atualmente 

disponíveis são vacinas de vírus vivo atenuado, sendo 

produzidas desde 1937 no Brasil, que sedia o maior dos quatro 

laboratórios produtores mundiais. A utilização em massa da 

vacina foi estabelecida numa época em que não havia 

exigência de comprovação de eficácia e segurança por parte de 

autoridades nacionais reguladoras (WHO 1998; WHO 2008). 

Os casos notificados de FA nas regiões onde foi 

realizada a cobertura vacinal, tem se mantido relativamente 

baixo, e os surtos em áreas onde a vacinação não era 

recomendada têm sido controlados com campanhas de 
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vacinação (GOTUZZO,E.; YACTAYO, S.; CÓRDOVA, E. 2013; 

STAPLES, J.E., et al. 2015). 

Segundo o Ministério da saúde, a vacina deve ser 

tomada dez dias antes que as pessoas entrem em contato com 

as áreas consideradas de risco. Não é necessário tomar a 

vacina quem já foi vacinado nos últimos dez anos (BRASIL, 

2017). 

A Vacina da FA é altamente imunogênica (confere 

imunidade em 95% a 99% dos vacinados) e tem sido utilizada 

para a prevenção da doença desde 1937. Em humanos, a 

melhor evidência da eficácia vacinal está baseada no 

acompanhamento da situação epidemiológica, que demonstra 

a redução na incidência de casos após a introdução da vacina 

(BRASIL, 2014). 

É reconhecidamente uma das vacinas mais eficazes e 

seguras, entretanto, eventos adversos graves e até fatais têm 

sido notificados e estão relacionados à disseminação do vírus 

vacinal. A frequência de notificações de eventos adversos 

relacionados à vacina da FA em campanhas de imunização tem 

sido maior que na rotina, particularmente em áreas onde a 

vacina não era realizada anteriormente. Reações de 

hipersensibilidade podem ocorrer nas primeiras duas horas 

após a vacinação (erupções, urticária, broncoespasmo) e são 

extremamente raras. São atribuídas às proteínas do ovo ou a 

outros componentes da vacina, como a gelatina, a canamicina 

e a eritromicina. Eventos adversos múltiplos e graves 

envolvendo contaminação bacteriana também ocorrem 

raramente e, em geral, resultam de erros técnicos de manuseio 

e administração da vacina (ANVISA, 2017). Até o momento, não 

há estudos conclusivos sobre o tempo de manutenção da 

imunidade nos indivíduos que tomaram a vacina fracionada e, 

também qual será a resposta imune em crianças com menos de 
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2 anos, grávidas, imunodeprimidos e idosos. Os eventos 

adversos graves da vacina fracionada são semelhantes a 

vacina dose plena, calculados em 0,5 eventos por 100.000 

doses. 

É reconhecido que essas estratégias de vacinação em 

massa constituem situação potencialmente favorável ao 

aumento da percepção de risco em relação às vacinas, 

podendo, também, existir aumento de erros programáticos 

(BRASIL, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

Com este trabalho concluímos que muito há de se fazer 

no Brasil para que surtos como os relatados novamente 

aconteçam. Privilegiar a vacinação infantil, aumentar a 

vigilância do controle do vetor e fazer melhorias sanitárias em 

potenciais criadouros do mosquito, são medidas 

completamente acessíveis. Monitorar a entrada e saída de 

viajantes entre as áreas de risco também são reflexões que 

devam ser feitas, considerando que atualmente áreas 

endêmicas também são as urbanas. 
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RESUMO: Introdução: O uso de produtos naturais tem 
conquistado novamente seu espaço devido a evidências 
científicas, principalmente, no processo de reparo tecidual, 
onde podemos destacar ainda, seu baixo custo e também fácil 
acesso ao povo. O curioso é que, mesmo com formulações 
químicas industriais sendo uma grande margem de divulgação 
para tratamentos, mais de 80% da população mundial continua 
dependendo de medicamentos tradicionais para várias doenças 
de pele. Assim, este trabalho teve como objetivo reunir dados 
sobre plantas, óleos e argilas medicinais, que atuam no 
processo de cicatrização de feridas e disfunções cutâneas 
através de uma revisão bibliográfica. Metodologia: Para a 
composição da presente revisão foi realizada estratégia de 
busca de artigos utilizando-se as bases de dados Bireme, 
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Scielo, Lilacs, e a busca de dados no Google Acadêmico de 
artigos científicos e teses por meio da combinação dos 
descritores “Fitoterápicos”, “Plantas medicinais”, “Cicatrização”, 
“Ferimentos”, “Lesões de pele”, “Argila”, “Geoterapia”, 
“Argiloterapia”, dentre outros similares. Resultados e 
Discussão: Foram selecionados 6 arquivos e então dispostos 
em um quadro com as devidas especificações, escolhendo 
quixabeira, barbatimão, aloe vera, óleo do pequi, Passiflora 
Edulis S. e argila verde como alvo do assunto desta revisão. 
Conclusão: Produtos advindos da natureza tem potencial 
antiinflamatório e regenerador, sendo uma excelente opção de 
aplicação em diversas fases do processo cicatricial. 
Palavras-chave: Produtos naturais. Argila. Cicatrização. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Esse tecido 

cutâneo, tem funções de revestimento do organismo, onde essa 

proteção vai desempenhar um papel de defesa contra 

agressores biológicos, físicos e químicos. No mais, a pele ainda 

age na conservação do estado homeostático do corpo e 

funções sensoriais. Os mecanismos de defesa variam desde a 

secreção sebácea, com ação protetora e antimicrobiana, até as 

mais específicas e complexas funções imunológicas. Das suas 

três camadas, o padrão histológico da pele pode ser definido 

em: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, mais externa, 

constituída por um epitélio estratificado pavimentoso 

queratinizado e, uma camada interna de tecido conjuntivo, a 

derme, onde são encontrados vasos e nervos. Encontra-se 

firmemente acoplada ao tecido conjuntivo em paralelo do qual 

recebe suporte, a derme. Abaixo da derme encontra-se a 

hipoderme, servindo de união aos órgãos subjacentes. Abaixo 
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da derme reside um tecido conjuntivo frouxo, a hipoderme, que 

contém gordura e é responsável por unir a pele aos ossos e 

músculos subjacentes e lhes fornecer vasos sanguíneos e 

nervos. É possível observar com mais clareza de detalhes com 

o conteúdo da figura 1 (SCHOELLHAMMER; BLANKSCHTEIN; 

LANGER, 2014). 

 

Figura 1: A pele, suas camadas, estruturas e principais tipos 

celulares, com algumas funções representadas por cada 

camada. 

  
Fonte: Sponchiado, 2015. 

 

Uma ferida cutânea, independentemente de sua origem, 

é uma alteração anatômica da pele que afeta sua fisiologia, 

especialmente quando acomete a camada dérmica. Dos 

diversos tipos de tratamento, os de uso tópico vêm sendo 

estudados desde a antiguidade, adquirindo novos formatos e 
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grandes resultados. Estes visam proteger a lesão e favorecer a 

cicatrização. O uso dessa medicinal natural, uso de plantas e 

extratos naturais nos mais variados tipos de acometimentos e 

enfermidades é muito comum no Brasil, devido a seu baixo 

custo e também e fácil acesso ao povo (CAPELLA et al., 2016). 

A resposta inflamatória é composta de diversos 

mecanismos e agentes do sistema de defesa do organismo. 

Esse tipo de reação, pode ser decorrente de uma lesão, ou seja, 

uma ferida, que corresponde a falta de integridade das 

camadas da pele e tecidos adjacentes. Conforme a gravidade, 

varia então as consequências decorrentes de desequilíbrios e 

agravos à saúde. O corpo tem naturalmente função reparadora, 

reestabelecendo a continuidade da pele, onde pode-se citar 

estruturas específicas, desde a epiderme até camadas mais 

profundas, como fáscias, músculos e órgãos cavitários. Diante 

disso, um mecanismo importante para que os tecidos de um 

órgão lesionado mantenham ou recuperem sua integridade é a 

cicatrização, o organismo vai iniciar um processo de 

reconstrução local, chamado reparo tecidual que compreende 

fases complexas e independentes, descritas como inflamação, 

proliferação e maturação (BORGES, 2016).  

Mais especificamente, esse reparo tecidual é 

denominado de processo de cicatrização, sendo um processo 

biológico complexo dividido em fases que se sobrepõem: 

hemostasia e inflamação controlada, formação de tecido novo 

e remodelamento. Em um primeiro momento, essa fase inicial 

vai envolver interações entre diferentes tipos celulares e matriz 

extracelular com liberação de mediadores inflamatórios. A 

segunda fase inclui reepitelização, formação de tecido de 

granulação e matriz extracelular, além de angiogênese. Por 
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último, em um terceiro momento, ocorre substituição do 

colágeno, apoptose e formação da cicatriz (LEITE et al., 2015).  

Não só o Brasil, mas também vários outros países, com 

apoio da Organização Mundial de Saúde, estão começando a 

resgatar a medicina popular, trazendo novamente o uso de 

plantas medicinais à tona. De uso milenar, muitas delas 

possuem citação em papiros do antigo Egito. Atualmente, 

encontram-se facilmente em revistas indexadas, pesquisas 

relatando o uso, importância e efeitos destas plantas em 

diversos tratamentos. Desta forma, adicionalmente aos 

remédios convencionais, os fitoterápicos podem ser uma 

alternativa interessante ou utilizados de forma auxiliar e 

benéfica em diferentes fases da cicatrização de feridas. O 

curioso é que, mesmo com formulações químicas industriais 

sendo uma grande margem de divulgação para tratamentos, 

mais de 80% da população mundial continua dependendo de 

medicamentos tradicionais para várias doenças de pele (LEITE 

et al., 2015; CAPELLA et al., 2015). 

Já a geoterapia faz referência a utilização de recursos 

minerais, argilas, com fim terapêutico. Essa terapia faz parte 

dos mais antigos e modernos tratados populares, comprovando 

sua eficácia diante das evidências culturais deixadas por povos 

antigos, que tinham a argila como um importante recurso no 

combate a epidemias e doenças infecciosas. Dentre suas 

funções, a propriedade a qual a argila se destaca é a de 

adsorção (reter materiais). Os minerais presentes na argila 

ajudam na melhora da cicatrização e regeneração da pele. 

Desta forma, o uso desse composto no combate a disfunções 

cutâneas que envolvem processos inflamatórios, como o uso 

em peles com acne, é representado com significância na 
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literatura, além de muito refrescante em processos alérgicos 

(BALDUINO, 2016; TOYOKI; OLIVEIRA, 2015). 

Atualmente já se conhece os efeitos de várias plantas e 

argilas medicinais que ajudam na cicatrização da pele lesada e 

no reparo tecidual em suas diversas fases de recuperação e 

tratamento. Assim, este trabalho teve como objetivo reunir 

dados sobre plantas, óleos e argilas medicinais, que atuam no 

processo de cicatrização de feridas e disfunções cutâneas 

através de uma revisão bibliográfica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a composição da presente revisão foi realizada 

estratégia de busca de artigos utilizando-se as bases de dados 

Bireme, Scielo, Lilacs, e a busca de dados no Google 

Acadêmico de artigos científicos e teses por meio da 

combinação dos descritores “Fitoterápicos”, “Plantas 

medicinais”, “Cicatrização”, “Ferimentos”, “Lesões de pele”, 

“Argila”, “Geoterapia”, “Argiloterapia”, dentre outros similares. 

Adicionalmente acrescentou-se a consulta de livros acadêmicos 

para complementação das informações sobre a utilização de 

fitoterápicos e argilas no processo de cicatrização e disfunções 

estéticas. Para seleção do material obedeceu-se a três etapas.  

A primeira foi caracterizada pela busca entre os meses 

de outubro a novembro de 2018 com a seleção de 25 arquivos, 

dentre eles artigos autorais, de revisão e teses científicas. A 

segunda compreendeu a leitura dos títulos e resumos, visando 

uma maior aproximação e conhecimento, sendo excluídos os 

que não tivessem relação e relevância com o tema. Na terceira 

etapa, buscaram-se os textos que se encontravam disponíveis 
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na íntegra, sendo estes, incluídos na revisão, os quais 

constituíram ensaios clínicos, artigos originais e de revisão, 

teses de graduação e pós-graduação. Como critérios de 

elegibilidade e inclusão dos artigos, analisaram-se a 

procedência da revista e indexação, estudos que 

apresentassem dados referentes à utilização dos fitoterápicos e 

argilas no processo de cicatrização, fases do reparo tecidual ou 

disfunções cutâneas, publicados entre os anos de 2013 e 2018, 

utilizando literaturas publicadas somente no idioma português. 

Na leitura e avaliação, os artigos que apresentaram os critérios 

de elegibilidade foram selecionados e incluídos na pesquisa por 

consenso. Como critério de exclusão utilizou-se referência 

incompleta, idiomas que não o português, conteúdo de difícil 

interpretação e informações presentemente desacreditadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Revisando a literatura, é comum achar relatos sobre o 

uso de produtos naturais para fins medicinais, como pode ser 

observado no quadro 1. Essa cultura permeou ano após ano, 

uma rica tradição e crença sobre os efeitos originários do que 

advém da natureza. Tanto que Sponchiado em sua tese (2015), 

fala que esse tratamento com plantas medicinais perdurou 

durante séculos e foi o único recurso disponível que diferentes 

grupos étnicos utilizavam para as mesmas finalidades 

curativas, e hoje em dia, o mais interessante é que, as plantas 

ainda são utilizadas na medicina tradicional para tratar, aliviar 

ou prevenir diversas doenças. E se formos exemplificar para 

que esses recursos eram utilizados, o destaque vai para as 

alterações patológicas cutâneas.  
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Quadro 1. Artigos utilizados como base da revisão de literatura. 

Título Produto alvo Patologia/Lesão Efeito 

Avaliação das 

atividades 

cicatrizante, anti-

inflamatória 

tópica e 

antioxidante do 

extrato etanólico 

da Sideroxylon 

obtusifolium 

(quixabeira) 

Quixabeira Ferida cutânea Possui atividade 

anti-inflamatória 

através da 

administração 

tópica no modelo 

de cicatrização 

cutânea em ratos, 

além de seu 

potencial 

antioxidante. 

Tratamento de 

feridas 

excisionais de 

coelhos com 

extrato de 

barbatimão 

associado a 

células 

mononucleares 

autólogas da 

medula óssea 

Barbatimão Ferida cutânea Estimula a 

produção de 

fibras colágenas 

e promove a 

formação de 

crostas mais 

espessas sobre a 

ferida na fase 

inicial da 

cicatrização e, na 

fase de 

remodelação, 

favorece a 

orientação das 

fibras colágenas 

A ação do óleo 

de pequi 

(Caryocar 

brasiliense) no 

processo 

cicatricial de 

lesões cutâneas 

em ratos. 

Óleo do 

pequi 

Lesão cutânea Apresenta 

influência positiva 

no processo de 

reparo de lesões 

cutâneas em 

ratos, por 

promover maior 

velocidade do 

reparo tecidual, 
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fato evidenciado 

pelo fechamento 

mais rápido das 

feridas e 

observação de 

características 

inflamatórias 

reduzidas. 

Efeitos da 

Passiflora edulis 

S. 

no processo de 

cicatrização 

em queimaduras 

induzidas em 

camundongos 

 

Passiflora 

edulis 

S. 

 

Queimadura Acelera o 

processo de 

reparo das 

queimaduras 

induzidas em 

camundongos. 

Mostra que houve 

também uma 

redução do 

número de 

células 

inflamatórias, um 

aumento do 

número de 

fibroblastos e 

uma maior 

disposição e 

organização das 

fibras colágenas 

nos animais 

tratados. 

Avaliação da 

cicatrização de 

feridas cutâneas 

tratadas com 

extratos de aloe 

vera em jiboias 

(Boa constrictor) 

Aloe Vera Ferida cutânea Cicatrização 

favorecida pela 

aplicação tópica 

dos extratos de A. 

Vera. 
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Argila verde e 

seu poder de 

cicatrização no 

pós-operatório 

de 

abdominoplastia 

Argila verde Abdominoplastia Efeito positivo na 

cicatrização, no 

estímulo de 

colágeno e 

elastina, assim 

como efeitos 

bactericidas, 

antissépticos, 

antiinflamatórios. 

Fonte: Autoria própria. 

 Advindo da natureza, o extrato da espécie Sideroxylon 

obtusifolium, popularmente conhecida como “quixabeira”, 

“quixaba” ou “rompe-gibão”, pode ser encontrada em todo 

Nordeste, em especial na Caatinga do São Francisco, nas 

restingas litorâneas e no pantanal Mato-grossense. É muito 

comum o uso popular da entrecasca desta espécie, no interior 

do Nordeste, em regiões de poucas oportunidades e baixa 

possibilidade de acesso à recursos de saúde, em especial no 

tratamento de inflamações ovarianas, diabetes, gripe, gastrite, 

dor nos rins e pancadas (LEITE et al, 2015). 

 Leite (2015), realizou um estudo investigativo, para 

avaliar a habilidade cicatrizante e antiinflamatória local do 

extrato etanólico da entrecasca da quixabeira após 

administração tópica sobre lesões de pele em ratos. Nesse 

estudo, foi induzido um modelo específico de ferida e 

cicatrização em ratos, onde foi realizada uma incisão na pele 

dorsal de 6 cm. Em seguida, foram inseridos subcutaneamente 

discos de esponja de álcool polivinílico. Em seguida, as feridas 

foram suturadas e os animais submetidos a diferentes 

tratamentos que consistiram na aplicação tópica, 2 vezes ao 

dia, de creme com o sem o ativo da quixabeira , o próprio extrato 

etanólico de S. obtusifolium em um veículo cremoso em três 
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concentrações diferentes ou aplicação de pomada comercial. 

Antes de mostrar os resultados, o autor cita que foi em um 

estudo anterior que o extrato etanólico da S. obtusifolium 

apresenta atividade anti-inflamatória sobre lesões de pele em 

ratos, diminuindo o infiltrado leucocitário, após administração 

tópica. Foi evidenciado ainda, que este extrato apresenta 

atividade antioxidante. Já no estudo em questão, do ano de 

2015, foi observado que esse extrato atua na fase inflamatória 

do processo de cicatrização de feridas, interferindo na migração 

celular, após administração tópica em ratos, com potencial de 

cura de feridas. 

 Na literatura, não foi encontrado um artigo ou tese similar 

ao estudo de Leite em 2015, para um comparativo equivalente. 

Porém, o estudo de Silva, Oliveira e Cavalcante (2017), 

avaliaram a atividade antifúngica de Sideroxylon obtusifolium 

frente a diferentes espécies de Candida sp. Diante disso, essa 

busca por novos agentes antimicrobianos teve um aumento 

substancial neste cenário de compostos originários da 

natureza. Ganhando destaque, em virtude do seu potencial 

terapêutico, explorado e desvendado dia-a-dia, com efetivas 

descobertas de novos compostos eficazes na prevenção e 

tratamento de doenças infecciosas. Seus resultados, 

comprovaram que o extrato etanólico das folhas de S. 

obtusifolium se apresentou com potencial antifúngico promissor 

frente a espécies específicas de cândida: C. albicans, C. 

glabrata e C. tropicalis, no que concerne a inibição do 

crescimento. Obtendo resultados muito próximos no 

comparativo a outros autores na literatura (SILVA, OLIVEIRA E 

CAVALCANTE, 2017). 
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No estudo de Rodrigues et al. (2017), o produto em foco 

foi o barbatimão. Onde foram feitas avalições da cicatrização de 

feridas cutâneas excisionais de coelhos, tratadas com extrato 

de barbatimão (S. adstringens) associado a células 

mononucleares autólogas da medula óssea (CMMO). Durante 

seu processo de coleta de dados, constatou que os grupos que 

receberam o extrato de barbatimão apresentaram a formação 

de uma crosta mais espessa, indicando que os taninos 

promoveram a precipitação de proteínas e permitiram a 

cicatrização abaixo dessa crosta. Correlacionando os dados da 

fase de produção de fibras colágenas e de proliferação celular, 

o autor supõe que o barbatimão atuou na estimulação da 

produção dessas fibras, já que, na fase inicial da cicatrização, 

o barbatimão estimula a produção de fibras colágenas e 

promove a formação de crostas mais espessas sobre a ferida 

e, na fase de remodelação, favorece a organização das fibras 

colágenas. 

Em comparação ao exposto logo acima, Chaves et al. 

(2016), avaliou a atividade angiogênica de uma solução aquosa 

do barbatimão. Ele definiu primariamente que o processo de 

angiogênese é definido como a formação de novos vasos 

sanguíneos por um processo de germinação de brotos 

endoteliais a partir de vasos capilares preexistentes e este 

evento está relacionado a vários processos fisiológicos, 

incluindo: a menstruação, ovulação, formação do corpo lúteo, 

nidação, morfogênese, cicatrização de feridas. Neste sentido, 

existem relatos na literatura sobre determinados produtos de 

origem vegetal que apresentam substâncias indutoras de 

angiogênese, como por exemplo o barbatimão que apresenta 

propriedades medicinais e é popularmente empregado no 
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tratamento de leucorreia, diarreia, hemorragia, hemorroida, 

feridas, conjuntivite, inflamação da garganta, corrimento vaginal 

e úlcera gástrica. 

Devido ao uso popular da solução aquosa do barbatimão 

para o tratamento de feridas da pele, foi evidenciado através da 

realização de testes laboratoriais “in vivo”, utilizando como 

modelo experimental a membrana corioalantóide do ovo 

embrionado de galinha, que a solução aquosa de barbatimão 

apresentou aumento da percentagem no número de vasos 

formados (atividade angiogênica) em relação aos controles 

negativo e inibidor (CHAVES et al., 2016; BESSA, et al., 2015). 

Sobre as propriedades, o óleo de Caryocar coriaceum (pequi), 

rico em ácidos graxos insaturados, tem sido utilizado bem 

especificamente na alimentação e indústria cosmética, sendo indicado 

na medicina popular por seus efeitos anti-inflamatório cicatrizante, no 

tratamento de doenças respiratórias, úlceras gástricas, dores 

musculares e reumáticas (BEZERRA; BARROS; COELHO, 2015). 

Bezerra, Barros e Coelho (2015), fizeram um estudo 

experimental, onde foi administrado óleo de pequi sobre a lesão 

cirúrgica de cada animal tratado. Um dos resultados mais interessantes 

foi observado na análise do processo de cicatrização sob os pontos de 

vista macroscópico e histológico, que permitiu evidenciar que o uso do 

óleo de pequi tem papel benéfico frente ao reparo tecidual, pois 

promoveu maior velocidade do reparo, fato evidenciado pelo 

fechamento mais rápido das feridas e observação de características 

inflamatórias reduzidas no grupo tratado em relação ao grupo controle, 

sugerindo que a inflamação pode já ter regredido no grupo tratado. 

Atrelado a isso, outras literaturas comprovam mais 

efeitos do óleo do pequi como por exemplo o cardioprotetor. 

Equiparado a outros autores, Kerntopf et. al (2013), relatou em 
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sua metanálise que o óleo do “pequi”, assim como o azeite de 

oliva e outros óleos vegetais, é rico em ácido oléico, uma 

gordura insaturada utilizada como coadjuvante no tratamento 

de hiperlipidemias, com potencial efeito cardioprotetor. Disse 

ainda que, o óleo do “pequi” tem como componente majoritário 

o ácido graxo insaturado oléico. Os ácidos graxos saturados 

aumentam a lipoproteína de baixa densidade (LDL) por inibição 

da atividade do receptor de LDL e aumentam a produção de 

apolipoproteína. A substituição de gordura saturada e de 

gordura poli-insaturada tem reduzido os níveis de colesterol 

total (CT) e o LDL colesterol, por diminuição das taxas de 

produção de LDL colesterol e / ou aumento das taxas de 

depuração de LDL. Portanto o fato de que tantas propriedades 

o fazem diminuir os níveis séricos de colesterol total, LDL-c e 

triglicerídeos, além de aumentar os níveis de HDL-c, diminuindo 

o risco de doenças cardiovasculares. 

O maracujá apresenta várias atividades no organismo, 

como: analgésicas e anti-inflamatórias e na forma de infuso de 

folhas é usada pela população para combater ansiedade, 

insônia, epilepsia, febre, cefaleia, neuralgia, tosse, asma, 

diarreia e dor abdominal. Uma forma de aplicação clínica da 

variedade Passiflora edulis S. é seu preparo como cataplasma 

e loção, usado para tratar infecções e inflamações cutâneas 

(BARROS et al., 2016). 

O objetivo do estudo de Barros et al. (2016) foi avaliar os 

efeitos da Passiflora edulis S. no processo de cicatrização em 

queimaduras induzidas em camundongos. Foi observado que 

quando aplicado de forma tópica o extrato da folha da Passiflora 

edulis S., teve o processo de reparo acelerado das 

queimaduras. Houve uma redução do número de células 



USO DE PRODUTOS NATURAIS E GEOTERAPIA ESPECÍFICA NA 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E DISFUNÇÕES CUTÂNEAS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

559 
 

inflamatórias, um aumento do número de fibroblastos e uma 

maior deposição e organização das fibras colágenas nos 

animais do grupo tratado com a Passiflora edulis S.  

Gonçalves, Almeida e Almeida (2017), fizeram um 

estudo que pode ser comparado ao do parágrafo anterior. Ele 

teve por base o tratamento de feridas cutâneas com a utilização 

do extrato de maracujá (Passiflora edulis), onde constatou que 

o uso tópico do extrato de Passiflora edulis apresentou um 

efeito significativo na cicatrização da pele de ratos em relação 

à área lesionada, sendo o extrato a 100%, o que obteve 

melhores resultados. Os autores disseram também que, o uso 

tópico do extrato de Passiflora edulis associou-se ao aumento 

da proliferação vascular, fibroblástica, melhor reepitelização, e 

reação inflamatória leucocitária, sugerindo efeito benéfico do 

processo cicatricial, interferindo na celularidade, moderando a 

reação inflamatória, a qual favoreceu a aceleração da 

cicatrização. 

Com belas flores, a Aloe vera apresenta tonalidade 

branco-amarelada, em formato tubular. A parte usada da planta 

para fins medicamentosos e alimentícios é a folha (FREITAS; 

RODRIGUES; GASPI, 2014). Os produtos da também chamada 

de babosa, combinados, apresentam ação cicatrizante, anti-

inflamatória, antibacteriana, antifúngica e antivirótica, sendo 

indicada no tratamento de diversas enfermidades, inclusive 

sendo tradicionalmente usadas no tratamento de queimaduras, 

úlceras e infecções parasitárias da pele. Coelho (2016) por 

exemplo, cita em seu estudo em uma referência que 

observaram que o processo de cicatrização foi facilitado pela 

utilização do extrato glicólico de aloe vera em jiboias.  
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Complementar ao estudo de Coelho (2016), Dias no 

mesmo ano estudou a aloe vera com seu potencial citotóxico e 

atividade antimicrobiana em queimaduras. Os resultados foram 

bem claros quanto a alguns resultados, a Aloe vera cultivada 

em Palmas-TO possui atividade antimicrobiana de natureza 

bacteriostática para S. aureus, E. cloacae, A. baumanii, P. 

aeuruginosa, E. coli e C. albicans, não foi observada toxicidade 

do gel contendo o composto em teste. E finaliza afirmando que 

tem atividade bacteriostática contra os principais micro-

organismos responsáveis por infecção em pacientes 

queimados. Enfatiza-se ainda, que outras propriedades da 

planta podem ser responsáveis por acelerarem a cicatrização, 

quando comparada aos métodos convencionais de tratamento.  

Há relatos em literatura sobre ação positiva das argilas 

contra contusões, esforço físico excessivo, má postura, 

patologias degenerativas, processos inflamatórios, 

desintoxicação, tratamento de ferimentos, lesões superficiais, 

revitalização do corpo, processos dérmicos e digestivos, 

distúrbio circulatório e linfático, desequilíbrios gênito-urinários e 

respiratórios, quadros de estresse, cardiopatias, patologias e 

lesões ou traumas musculares. Sendo que, ao falarmos em 

efeito terapêutico, destacam-se suas ações: antisséptica, 

analgésica, desintoxicante, mineralizante, equilibradora térmica 

e energética, antiinflamatória, bactericida e cicatrizante. Desta 

forma, o uso de argilas para fins medicinais ganha nomes 

diferenciados para denominar um mesmo ramo de material, 

onde os mais conhecidos são: geoterapia, lamaterapia e 

argiloterapia. (MEDEIROS, 2013) 

Cada cor de argila é direcionada para um tipo de 

tratamento. Como por exemplo, a argila branca é considerada 
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uma argila suave, utilizada como calmante, clareadora e 

hidratação, provocando mais suavidade na intensidade 

energética. É a mais utilizada, portanto se destaca tanto em 

função da sua plasticidade, quanto pela ação de estímulo 

vibracional na pele. A argila rosa é uma mistura, da branca com 

a vermelha e dentre suas funções, tem propriedades de tonificar 

a pele, promovendo elasticidade, realçando seu brilho e maciez, 

além de emoliente, relaxante e antioxidante. A argila preta tem 

uma textura aparentemente gordurosa, possuindo efeitos 

adstringentes de estimulação da circulação sanguínea. Seus 

efeitos são anti-inflamatórios, descongestionantes, 

cicatrizantes, antissépticos, como é possível observar no 

quadro 2 (MEDEIROS, 2013; MEDEIRO, 2013; WERNER, 

2013; CARNASCIALI; SOUZA, 2015; COSTA; ELIZEU; 

CARVALHO, 2015). 

Na sua revisão bibliográfica, Leite em 2016 descreveu o 

papel da argila verde como tratamento na fase de cicatrização 

no pós procedimento cirúrgico de abdominoplastia. Neste, foi 

demonstrado como uma terapia natural tão antiga como a argila 

é capaz de agir na cicatrização de feridas no momento pós-

operatório de forma positiva e complementar, dando margem à 

aplicação em cirurgias plásticas, sendo um recurso estético de 

grande valor e resultados, muitas vezes negligenciado por falta 

de conhecimento de seu real valor. Além do mais, a argila verde 

tem outras funções e utilizações citadas, ainda nesse estudo, 

como limpeza de pele e hidratação da pele, peeling 

revitalizante, clareamento, cicatrização, tratamentos 

antiinflamatórios e antissépticos, atuar na eliminação de 

toxinas, fazendo com que melhore a circulação sanguínea e 

descongestione a circulação linfática 
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Indo de encontro a esses resultados, Teixeira, Batista e 

Carvalho (2014), em seu estudo falam sobre a ação da argila 

na regulação da secreção de sebo, foi observado uma melhora 

no estado de oleosidade dos cabelos, sendo que ele atribui 

essa ação de controle ao fato de que a argila verde tem uma 

atividade sebo-reguladora (adstringente) e ainda de purificação, 

na oleosidade capilar. Um dos motivos citados também é que, 

ao aplicar argila a abrasão realiza uma espécie de peeling 

capilar quando aplicada ao couro cabeludo, liberando toxinas 

locais, ativando a circulação e absorvendo impurezas e 

resíduos. Dentre outras funções, ainda atua como tonificante 

corporal, e auxilia a drenagem linfática.  

 

Quadro 2. Argilas e seus principais compostos relacionados à 

sua finalidade terapêutico-cosmética.  

Cor Alguns elementos 

presentes nas 

argilas 

Finalidade cosmética 

Amarela SiO2 Rejuvenescimento, 

purificação e 

hidratação da pele. 

Bege Rica em Si, Al, Ti E 

baixo teor de Fe 

Adstringente, 

purificante (absorção 

de oleosidade), 

hidratante e 

cicatrizante. 

Branca Rica em Al e Si 

(aluminosilicato) 

Baixo teor de S, Fe, 

B, K e Ca 

Clareamento da pele, 

cicatrizante, 

hidratante e auxilia 



USO DE PRODUTOS NATURAIS E GEOTERAPIA ESPECÍFICA NA 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E DISFUNÇÕES CUTÂNEAS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

563 
 

na remoção de 

oleosidade. 

Cinza  Rica em sílica Antiedematosa 

(inchaços e edemas), 

antienvelhecimento 

da pele e auxilia na 

redução de medidas. 

Marrom Rica em Si, Al, Ti E 

baixo teor de Fe 

Reconstituição dos 

tecidos, purificante, 

adstringente e 

hidratante. 

Preta Rica em Al e Si 

Baixo teor de Fe, 

Ti, Mg, Ca e Zn 

Rejuvenescimento da 

pele, clareamento, 

cicatrização e 

absorção de 

oleosidade da pele. 

Rosa Rica em Fe2O3 e 

CuO 

Tratamento de peles 

sensíveis, 

desidratadas, 

cansadas e sem viço, 

com ação cicatrizante 

e suavizante. 

Verde Fe2O3 associado 

ao Ca, Mg, K, Mn, 

P, Zn, Cu, Al, Si, 

Se, Co e Mo 

Ação adstringente, 

tonificante, 

estimulante, secativa, 

bactericida, 

analgésica e 

cicatrizante. 
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Vermelha Rica em Fe2O3 e 

CuO 

Rejuvenescimento da 

pele e redução de 

medidas. 

Fonte: Balduino, 2016. 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo da realização deste trabalho sobre o “Uso de 

produtos naturais e geoterapia específica na cicatrização de 

feridas e disfunções cutâneas: revisão de literatura” foram 

abordados principais tópicos: o reparo tecidual e os compostos 

de origem natural. Desta forma, pode-se concluir que a pele é 

nosso principal órgão de barreira e revestimento, e que a partir 

dela e suas camadas é que vai ser possível evidenciar o 

processo de cicatrização com a utilização de compostos de 

origem natural. Diversos estudos utilizam histologia como uma 

base microscópica de análise de dados, assim como avaliações 

experimentais também permitem resultados mais extrínsecos e 

intrínsecos a serem avaliados. O uso de produtos naturais está 

em ascenção novamente, pois uma cultura milenar sempre 

esteve por trás dessa prática e os resultados podem ser, ainda 

hoje, comprovados e evidenciados pelos mais diversos tipos de 

produtos e aplicações.  
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RESUMO: Novos dados da OMS mostram que 9 em cada 10 
pessoas respiram ar contendo altos níveis de poluentes. Os 
poluentes atmosféricos têm efeitos agudos e crônicos no 
sistema respiratório. Ozônio, dióxido de nitrogênio, monóxido 
de carbono, dióxido de enxofre  e material particulado (PM10 e 
PM2.5) são os principais poluentes ambientais. O mecanismo do 
impacto dos poluentes atmosféricos nas doenças respiratórias 
não é totalmente compreendido, e possíveis mecanismos 
incluem a destruição da barreira epitelial das vias aéreas, 
interferindo nas vias de sinalização, destruindo o parênquima 
pulmonar, várias formas de resposta inflamatória, 
comprometimento da imunidade celular, modificações 
epigenéticas e autofagia. A bronquite aguda é uma inflamação 
das grandes vias aéreas do pulmão estando como uma das 
causas mais comuns de visitas hospitalares nas grandes 
cidades. Anualmente, a ocorrência de bronquite aguda atinge o 
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pico durante o inverno e provavelmente está associada à 
poluição do ar. Aumentos de curto prazo na poluição do ar por 
PM2.5 foram associados positivamente para entradas 
hospitalares por bronquite aguda em uma grande população de 
pacientes, com um percentual de 15% - 23% aumento das 
probabilidades ao longo de um mês para cada 10 µg/m3 
adicionais  da concentração de PM2.5. Fortes associações entre 
internações hospitalares por bronquite aguda e níveis diários de 
poluição do ar confirma a necessidade de adotar políticas 
públicas sustentáveis para a população. 
Palavras-chave: Bronquite aguda. Poluição do ar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A poluição do ar ainda é um problema pertinente na 

atualidade. Novos dados da OMS mostram que 9 em cada 10 

pessoas respiram ar contendo altos níveis de poluentes. Cerca 

de 7 milhões de pessoas morrem a cada ano por exposição a 

partículas finas no ar poluído que penetram profundamente nos 

pulmões e no sistema cardiovascular, causando doenças como 

derrame, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, 

incluindo pneumonia. 

Só a poluição do ar ambiente causou cerca de 4,2 

milhões de mortes em 2016, enquanto que a poluição do ar por 

queima de combustíveis causou uma estimativa de 3,8 milhões 

de mortes no mesmo período. 

Mais de 90% das mortes relacionadas à poluição do ar 

ocorrem em países de baixa e média renda, principalmente na 

Ásia e na África, seguidos pelos países de renda baixa e média 

da região do Mediterrâneo Oriental, Europa e Américas.  
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As emissões atmosféricas que contaminam o ar podem 

ser provenientes de fontes industriais e veículos automotores, 

impactando diretamente na qualidade do ar local, regional e 

global e afetando a saúde pública (MIRAGLIA; GOUVEIA, 

2014). 

A poluição ambiental do ar nas grandes cidades mudou 

da combustão convencional de carvão para a combustão mista 

de carvão/veículo a motor. Em Xangai, a poluição do ar na 

cidade é predominantemente derivada da queima de carvão, 

dentre os principais poluentes estão: material particulado (PM) 

e SO2. Além disso, os níveis de NO (x) do ar ambiente 

aumentaram devido ao aumento do número de veículos 

motorizados. Os efeitos significativos da poluição do ar geram 

uma queda nos níveis da qualidade do ar em Xangai (GUO et 

al, 2014). 

Pequim é uma cidade severamente poluída, com uma 

população de mais de 20 milhões de habitantes: identificaram 

mais de 100 consultas ambulatoriais para desfechos 

respiratórios agudos em um dia em um único hospital. Em toda 

a cidade, a população afetada é muito grande, o que pode 

resultar em problemas sociais e encargos econômicos (LI et al, 

2017). 

No Brasil, até a década de 80, a principal fonte de 

emissões de contaminantes do ar nas capitais brasileiras eram 

as indústrias. Já na década de 90 muitas empresas migraram 

para o interior e os veículos automotores passaram a ser a 

principal fonte de poluentes em conglomerados urbanos nos 

últimos anos (MIRAGLIA et al, 2014) 

A bronquite aguda é uma inflamação das grandes vias 

aéreas do pulmão, é caracterizada por tosse sem pneumonia, 

geralmente causada por vírus, bactérias ou produtos químicos 
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e podem durar vários dias ou semanas. A doença ocorre 

principalmente em crianças e pode evoluir para bronquite 

crônica, ainda mais enfisema ou doença cardíaca pulmonar se 

ocorrer repetidamente. Ela é uma das causas mais comuns de 

visitas hospitalares nas grandes cidades. Anualmente, a 

ocorrência de bronquite aguda atinge o pico durante o inverno 

e provavelmente está associada à poluição do ar. É uma 

apresentação muito comum em um departamento de 

emergência, centro de atendimento de urgência e escritório de 

atendimento primário (BAI et al, 2018).  

Cerca de 5% dos adultos apresentam um episódio de 

bronquite aguda a cada ano. Estima-se que 90% deles 

procurem aconselhamento médico para o mesmo. Nos Estados 

Unidos, a bronquite aguda está entre as dez doenças mais 

comuns entre pacientes ambulatoriais.  A exposição à poluição 

do ar também foi associada a aumentos nos relatos de sintomas 

e aumentos no número total de infecções respiratórias (GUO et 

al, 2014; MIELE et al, 2015).  

Nesse contexto, compreendendo os danos causados 

pela poluição do ar e sua interação com as vias aéreas, e 

consequentemente com o corpo em geral, é oportuno trazer 

fundamentos atuais e relevantes da sua relação com a 

bronquite aguda. Por isso, o presente trabalho tem por objetivo 

revisar a literatura científica, apresentando informações 

recentes sobre a associação da poluição atmosférica ambiental 

e a ocorrência de casos de bronquite aguda. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi-se realizado uma revisão de literatura desenvolvida 

em outubro de 2018, a qual, a princípio, elaborou-se a seguinte 
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questão direcionadora do estudo: qual a repercussão da 

poluição do ar sobre os casos de bronquite aguda? 

A busca ocorreu nas bases de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e na biblioteca Scientific Eletronic Library Online (SciELO).  

Realizou-se a busca na literatura nacional e internacional 

com os seguintes descritores, nos idiomas inglês e português: 

“acute”, “bronchitis” e “pollution”; “bronquite”, “aguda” e 

“poluição”, com o operador booleano AND entre cada 

terminologia em seu respectivo idioma. 

Após a aplicação do filtro de recorte temporal (de 2014 á 

outubro de 2018) obteve-se 53 artigos. Utilizou-se como critério 

de inclusão os estudos que norteassem a temática e como 

critério de exclusão: duplicatas em bases ou bibliotecas de 

dados e que não estivessem em relação direta com o tema 

proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os poluentes atmosféricos têm efeitos agudos e crônicos 

no sistema respiratório. Ozônio (O3), dióxido de nitrogênio 

(NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e 

material particulado (PM10 e PM2.5) são os principais poluentes 

ambientais. Baseados em correlações de dados 

epidemiológicos e ambientais, LI et al (2017), mostrou que 

todos os poluentes citados provocaram aumento das taxas de 

hospitalização com exacerbação aguda de infecções 

respiratórias. Consequentemente, a exposição a essas 

partículas aumenta o risco de hospitalização, visitas de 

emergência e mortalidade. 
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O mais extensamente estudado poluente foi o PM, que 

pode ser primário ou secundário, e varia em número, tamanho, 

forma, área de superfície e composição química. Em contato 

com o epitélio respiratório, altas concentrações de oxidantes e 

pró-oxidantes em poluentes ambientais causam a formação de 

radicais livres e iniciando a resposta inflamatória através do 

envolvimento de células inflamatórias e mediadores. Eles 

alcançam a circulação sistêmica, levando à inflamação 

subclínica, respiração negativa e efeitos sistêmicos. Efeitos 

agudos são manifestados após exposição (horas ou dias), 

enquanto que os efeitos crônicos são geralmente avaliados em 

estudos longitudinais ao longo de anos ou décadas (TRNJAR 

et al, 2017). O PM10 e PM2.5 são originárias da combustão de 

veículos movidos a diesel e gasolina, queima de biomassa e 

queima de carvão para gerar energia. Sua composição pode 

variar dependendo do local de estudo e se a sua superfície de 

composição inclui nitratos, sulfatos, cloretos, metais como Na, 

Al, P, S, Ca ou Fe, entre outros, ou aromáticos policíclicos 

hidrocarbonetos (NASCIMENTO et al, 2016). 

A figura 1 exemplifica os passos desde o contato, até o 

diagnóstico: o comprometimento da imunidade das vias aéreas 

leva ao aumento da suscetibilidade aos patógenos 

respiratórios; o aumento do contato com a tosse da população 

leva ao aumento da exposição a partículas infecciosas; a 

resposta imune debilitada e os sintomas prolongados levam ao 

aumento da infecciosidade e a inflamação aumentada pela 

poluição e estresse oxidativo leva à agravação da doença. 
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Figura 1. Poluição por PM2.5 

 
Fonte: HORNE et al, 2018 

 

O mecanismo do impacto dos poluentes atmosféricos 

nas doenças respiratórias não é totalmente compreendido, e 

possíveis mecanismos incluem a destruição da barreira epitelial 

das vias aéreas, interferindo nas vias de sinalização, destruindo 

o parênquima pulmonar, várias formas de resposta inflamatória, 
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comprometimento da imunidade celular, modificações 

epigenéticas e autofagia (LI et al, 2017). 

Considera-se que a inflamação pulmonar é produzida 

através de duas vias: uma é o estresse oxidativo induzido por 

radicais livres de oxigênio, que podem ser produzidos a partir 

de poluentes, e o outro é a função imunológica diminuída em 

consequência da função suprimida de macrófagos (BAI et al, 

2018). Estudos in vitro e in vivo demonstraram o efeito dos 

poluentes do ar no sistema respiratório, com mais foco nas PM. 

FRAMPTON E RICH (2016), indicaram que os PM10 e PM2.5 

induziriam respostas inflamatórias mais fortes, pois podem 

penetrar profundamente em alvéolos pulmonares ou serem 

transportadas para outros órgãos. LI et al (2017) completa 

esclarecendo que frações de diferentes tamanhos de PM no 

ambiente podem induzir respostas tóxicas nas células 

alveolares, aumentando a liberação das citocinas pró 

inflamatórias IL-8 e IL-6. 

Recentemente, tem havido muitos estudos preocupado 

com os mecanismos potenciais que ligam poluição e doenças 

respiratórias. Poluentes do ar podem, através de efeitos 

oxidantes nas mitocôndrias, induzir apoptose ou a necrose de 

macrófagos e células epiteliais respiratórias, o que pode 

diminuir defesas do hospedeiro contra infecções respiratórias 

ou aumentar a reatividade das vias aéreas. Além disso, o 

tráfego, as emissões de fontes pontuais locais, e a queima de 

madeira pode contribuir para esta doença (GUO et al, 2014). 
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Tabela 1: Resumos dos resultados: 

 

Autor 
Área de 
estudo 

Número de 
internações  

Tempo de 
coleta 

Associação 
positiva da 

poluição 
com os 

casos de 
bronquite 

aguda  

NASCIMENTO 
et al, 2016 

Volta 
Redonda 
(Brasil) 

752 

Entre 1 de 
janeiro de 
2012 e 31 
de 
dezembro 
de 2012 (1 
ano) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

DARROW et 
al, 2014 

Atlanta 
(Estados 
Unidos) 

503.004 
De 1993 a 
2010 (18 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

GUO et al, 
2014 

Xangai 
(China) 

58.340 
De 2010 a 
2011 (2 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

TRNJAR et al, 
2017 

Zagreb 
(Croácia) 

5.868 

De julho de 
2008 a 
junho de 
2010 (2 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

NHUNG et al, 
2018 

Hanói 
(Vitnã) 

40.733 
De 2007 a 
2014 (8 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

LI et al, 2017 
Beijing 
(China) 

57.144 

De  
dezembro 
de 2013 a 
dezembro 
de 2014 (1 
ano) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

MIELE et al, 
2015 

Puno, Lima 
e Tumbes 
(Peru) 

2.947 2015  
Os efeitos 
da 
exposição 
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foram 
significativos 

HORNE et al, 
2018 

Wasatch 
(Estados 
Unidos) 

146.397 
De 1999 a 
2016 (17 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

BAI et al, 2018 
Hefei 
(China) 

- 

De Janeiro 
2015 a 
dezembro 
de 2016 (2 
anos) 

Os efeitos 
da 
exposição 
foram 
significativos 

 

 

Para GUO et al (2014), muitos autores tem encontrado 

anteriormente associações significativas das concentrações de 

poluentes atmosféricos – isto é, partículas com menos de 10 µm 

em diâmetro aerodinâmico (PM10), dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de nitrogênio (NO2) – e efeitos adversos à saúde. No 

entanto, poucos estudos têm investigado os efeitos da poluição 

do ar na bronquite aguda, que é a principal causa de morbidade 

infantil na China. Além disso, essa associação não foi bem 

documentado no país, como um dos maiores países em 

desenvolvimento. No seu estudo, relações estatisticamente 

significativas entre visitas hospitalares e poluição PM10 foram 

observados na maioria dos dias. Visitas hospitalares para 

bronquite aguda foram significativamente associados com SO2 

e NO2 em todos os dados que foram examinado. 

Os resultados mostram que as associações entre PM10, 

SO2, e as visitas hospitalares por bronquite aguda foram mais 

fortes na estação quente, concordando com estudos anteriores 

que relataram maior poluição do ar efeitos durante a estação 

quente. No entanto, o os efeitos do NO2 foram maiores durante 

a estação fria; e este achado também é consistente com vários 

outros e estudos em Hong Kong e Atenas. Porque as 
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concentrações destes três poluentes foram altamente 

correlacionados a diferenças sanzonais no tamanho dos efeitos 

dos demais poluentes, podendo também terem sido causados 

por poluentes que também foram elevados durante uma 

determinada temporada. Os padrões de exposição também 

podem contribuir para as observações específicas da estação. 

No entanto, os efeitos aparentes da poluição atmosférica 

resultados de bronquite aguda em Xangai indicam que a 

interação da exposição à poluição do ar com a estação deve ser 

mais estudado. 

Esse estudo teve vários pontos fortes a vista de outros 

feitos com a mesma população. Primeiro, o estudo é o primeiro 

na China a ligar poluentes do ar (PM10, SO2, e NO2) com 

bronquite aguda. Em segundo lugar, a maioria dos estudos 

anteriores que relacionaram a poluição do ar exposição à 

bronquite aguda foram realizadas em lactentes. Assim, os 

resultados desses estudos pode não refletir os efeitos da 

exposição a poluentes na população geral, particularmente 

entre pessoas saudáveis. Terceiro, a maioria dos estudos 

anteriores consideraram apenas internações ou internados; 

consultas ambulatoriais não foram analisadas de forma 

abrangente. Em quarto lugar, foram capazes de obter os dados 

específicos de idade e sexo sobre as visitas hospitalares para 

bronquite aguda, o que permitiu identificar os subgrupos que 

são suscetíveis à exposição à poluição do ar. 

NHUNG et al (2018) investigou a associação de curto 

prazo da poluição do ar ambiente com contagens diárias de 

internações por pneumonia, bronquite e asma entre crianças de 

0 a 17 anos em Hanói, no Vietnã. Em seu estudo, os níveis de 

poluição ao ar livre foram relativamente altos em comparação 

com os padrões da OMS, especialmente durante a estação fria. 
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Diariamente as concentrações de PM10 excederam os valores 

da diretriz da OMS (24 h média = 50 μg/m3 ) em 2138 dias 

(77,6%), enquanto as concentrações diárias de PM2,5 excedeu 

os níveis recomendados em 1618 dias (85,7%). Os níveis 

médios diários de NO2 registrados entre 2009 e 2014 variou de 

1,9 μg/m3 a 122,2 μg/m3. Também demonstrou-se que a 

velocidade do vento, temperatura e umidade relativa estavam 

relacionados com a concentração da poluição do ar. 

As principais fontes de poluição do ar no Vietnã são o 

escape de veículos de tráfego, indústria e atividades de 

construção. Além disso, tem a exploração de mineração de 

carvão em Quang Ninh, produção de cimento em Hai Phong, 

uma fábrica de aço em Thai Nguyen e atividades agrícolas em 

Hanói são as outras emissões locais na Região Nordeste, onde 

foi feita a coleta de dados atmosféricos. Hanói tinha cerca de 

7,3 milhões de habitantes em 2014 com uma média de 

densidade populacional de cerca de 2213 pessoas/ km2. As 

crianças representaram 28% do total população em Hanói. 

Foi Identificado um fortalecimento de curto prazo nas 

associações de PM10, NO2 e NOx em crianças com menos de 

seis anos a estação fria (novembro-março), que é consistente 

com os resultados anteriores no Vietnã. No caso de 

hospitalizações devido a pneumonia, o grupo etário de 1-5 anos 

foi o mais atingido e para bronquite e asma, todas as faixas 

etárias foram abrangidas. Em uma análise geral, embora 

crianças mais novas tivessem os casos mais graves, o número 

de internações era menor do que crianças acima de 5 anos. 

Uma explicação deste achado pode ser que as crianças mais 

velhas passam mais tempo fora, aumentando assim a 

exposição pessoal. No Vietnã, bebês são na maior parte 

mantido dentro de casa até o primeiro aniversário. Exposição 
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cumulativa ao longo da vida também é maior para crianças mais 

velhas, o que pode ser relevante se a exposição amplifica ainda 

mais a susceptibilidade aos efeitos agudos da poluição do ar. 

Outra razão para efeitos menores em bebês pode ser a 

proteção relativa de infecções devido à amamentação. 

Como em outros estudos associados ao de NHUNG, a 

diferença nas estimativas dos efeitos específicos das estações 

podem refletir com resultados diferentes no comportamento de 

exposição de crianças no calor e no frio. Em Hanói, as crianças 

passam mais tempo fora durante a estação quente, 

especialmente à tarde quando as concentrações dos poluentes 

fotoquímicos estão mais altas. A diferença sazonal observada 

em admissões hospitalares é maior do que o que se espera com 

base na diferença na poluição do ar sozinho. Este último é 

apenas um entre muitos determinantes das internações 

hospitalares. 

O sistema respiratório de uma criança é suscetível aos 

efeitos adversos à saúde da poluição do ar. As crianças têm 

taxas respiratórias mais altas que os adultos. À medida que as 

crianças crescem, a exposição a longo prazo ao ar poluído pode 

levar a desvios dos padrões normais de crescimento. Além 

disso, as crianças podem passar mais tempo ao ar livre se 

engajando em atividade física e, assim, inalar maior doses de 

poluentes atmosféricos.  

A associação entre poluição atmosférica e hospitalização 

por infecção respiratória foi investigada em todo o mundo. Estes 

estudos demonstraram que os níveis diários de marcadores 

comuns poluição do ar ambiente, como dióxido de azoto (NO2) 

e partículas matéria (PM) estão associados com as infecções 

respiratórias. 
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Em resumo, este estudo mostrou associações fortes e 

consistentes entre internações hospitalares infantis por 

doenças respiratórias agudas e concentrações de poluentes 

atmosféricos no ar em Hanói, Vietnã. As associações foram 

mais fortes com o NO2 tanto para pneumonia quanto para 

bronquite e hospitalizações por asma de crianças menores de 

18 anos. Dado que a exposição afeta grandes populações, 

mesmo modestas melhorias na qualidade do ar resultaria em 

reduções notáveis da carga de doenças respiratórias e 

internações hospitalares relacionadas entre as crianças. 

BAI et al (2018) concluiram que um aumento de  

concentrações de dióxido de ozônio, PM2.5 e monóxido de 

carbono aumentaram significativamente as visitas hospitalares 

diárias para crianças diagnosticadas com bronquite aguda, com 

4 dias estimativas de efeito cumulativo. Curiosamente, as 

crianças de 6 a 14 anos foram mais vulneráveis aos poluentes 

do ar do que as crianças com menos de 1 ano e dentro de 1 a 

5 anos. Através da análise de séries temporais, obteve uma 

associação positiva entre poluição do ar e o aumento de visitas 

ambulatoriais na China. Crianças entre 6 e 14 anos precisam 

participar da escola e, portanto, pode ter mais chance de se 

expor para trafegar, como a caminho de casa ou para a escola. 

Além disso, crianças nesta faixa etária começam a participar de 

mais atividades ao ar livre, mas sua consciência de 

autoproteção contra a poluição do ar ainda é fraca. 

Na análise específica de estação, as estimativas de risco 

observadas para a estação fria foram mais fortes do que para a 

estação quente, que estava em consonância com estudos 

anteriores. 

Para BAI et al (2018), a bronquite aguda é uma das 

principais causas de morbidade infantil. Embora o número de 
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estudos tenha crescido, as evidências até agora são escassas 

sobre os efeitos da poluição do ar na infância, e também 

permanece incerto como o risco de bronquite aguda irá mudar 

de acordo com a temporada e idade. 

No estudo de NASCIMENTO et al (2016), apesar de ter 

apenas um ano de duração, mostrou a relevância da exposição 

ao material particulado ou seja, PM2.5, em hospitalizações por 

pneumonia, bronquite aguda, bronquiolite e asma entre 

pessoas que vivem em Volta Redonda (RJ), importante centro 

siderúrgico nacional. Além disso, mostrou que uma redução na 

concentração deste poluente poderia levar à diminuição do 

número de hospitalizações e custos para o sistema de saúde. 

Estudos brasileiros têm sido conduzidos em PM2.5 

porque existem poucas estações de instrumentos para 

monitorar esse poluente. 

Segundo MIRAGLIA E GOUVEIA (2014) a partir da 

estimativa da mortalidade atribuível às concentrações de PM 

em 29 regiões metropolitanas, que totalizaram 20.050 óbitos, 

foram calculados os custos associados a essa mortalidade e 

resultou em US$ 1,7 bilhão anualmente. Por se tratar de uma 

estatística anual, o número de óbitos é alarmante. Ao se 

analisar o impacto econômico estimado decorrente dos níveis 

de poluição atmosférica na saúde pública das 29 Regiões 

Metropolitanas estudadas e comparando-se ao orçamento do 

Ministério da Saúde do Brasil de 2014, concluiu-se que 

corresponde a 2% do orçado. Essa proporção é significativa, 

considerando que foi avaliado apenas para uma parcela do 

território nacional e que o impacto econômico estimado não 

contemplou gastos com internações, medicamentos e nem a 

redução da produtividade econômica das pessoas afetadas, 

sendo, portanto, um impacto subestimado.  
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PAIVA (2014) realizou um trabalho na cidade de Volta 

Redonda (RJ), no período de 2005 a 2007, onde foi estimada a 

partir dos dados diários sobre Autorização de Internação 

Hospitalar disponibilizados pelo Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (SUS), níveis diários de poluentes 

encontrados na atmosfera coletados pelo Instituto Estadual do 

Ambiente e variáveis de controle. Como principal resultado 

destaca-se que, das 5.235 internações pelo grupo de doenças 

avaliado, 6% (317 casos) estão associadas diretamente aos 

níveis de poluentes encontrados na atmosfera. O custo 

econômico gerado pelas hospitalizações eleva o dispêndio do 

SUS com o tratamento e a recuperação das condições de 

saúde dos pacientes em R$ 170.711,83.  

Os resultados dos estudos de MIRAGLIA E GOUVEIA 

(2014) e PAIVA (2014) corroboraram com os resultados de 

NASCIMENTO (2016), o qual a partir de um total de 752 

internações, mostrou que uma diminuição na concentração de 

PM2.5 de 5 µg/m3 iria, de acordo para com o cálculo da fração 

atribuível da população de Volta Redonda (RJ), implicaria em 

uma diminuição de 76 hospitalizações. Isso levaria a economia 

de cerca R$ 84.000 por ano, dado que o custo médio de 

internação foi de R $ 1100,00. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A exposição a curto prazo a poluição atmosférica 

ambiental foi associada a visitas hospitalares para bronquite 

aguda. Estes resultados forneceram informações sobre os 

efeitos da poluição atmosférica na saúde da população, e têm 

implicações que fornecem subsídios para implantar políticas 

públicas de saúde com o incentivo a educação de questões 
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ambientais, além do apoio a projetos sustentáveis e de 

tecnologia aplicável a correção e prevenção da emissão de 

poluentes. 
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RESUMO: O saneamento básico determina a qualidade de vida 
de milhares de pessoas no mundo. Objetivou-se neste estudo 
reunir literatura pertinente acerca da relação entre o 
fornecimento de serviços de saneamento básico e a saúde 
humana. Quanto à metodologia, realizou-se um estudo de 
abordagem qualitativa para identificar a produção científica que 
abordasse a relação entre o acesso ao saneamento básico e a 
saúde humana. O método adotado foi uma adaptação do 
proposto por Botelho, Cunha e Macêdo (2011). A coleta de 
dados aconteceu na BVS e na PubMed, no período de 02 a 15 
de novembro de 2018. Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados em inglês e português, entre os anos de 2014 e 
2018, disponíveis na íntegra e que atendessem aos objetivos 
da pesquisa. Os estudos selecionados são em sua totalidade 
internacionais, concentram-se no ano de 2018 (44,4%), sendo 
todos artigos. Concluímos que o direito humano ao saneamento 
básico vem sendo desrespeitado, especialmente em países 
onde as desigualdades econômicas e sociais são mais 
profundas, a exemplo dos países do continente africano, nos 
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quais há grande incidência de doenças decorrentes de 
condições ambientais precárias. Também, fica evidente a 
carência de estudos em nível mundial e especialmente 
nacional, o que confere pertinência na realização de pesquisas 
desta natureza. 
Palavras-chave: Saneamento. Água potável. Esgotos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A população urbana tem aumentado a cada ano, e, 

consequentemente, as áreas urbanas sem saneamento. Em 

vários países do mundo existem pessoas vivendo em condições 

precárias de saneamento, com maior incidência na África, o que 

evidencia a forte relação entre as condições socioeconômicas 

e o acesso ao saneamento básico. Esgotos a céu aberto, 

banheiros compartilhados, falta de abastecimento de água de 

qualidade, tudo isso tem contribuído para o quadro de 

incidência de doenças, como diarreias, esquistossomose e 

outras infecções parasitárias. 

 Outros setores, além da saúde, precisam elaborar 

iniciativas para a melhoria do fornecimento de saneamento. 

Com a urbanização, grande parte da população se mudou para 

áreas urbanas, sem acesso à água potável, saneamento e 

acomodações seguras. Na Índia, por exemplo, a população 

enfrenta surtos sazonais de doenças transmitidas por vetores e 

transmitidas pela água, como malária, dengue, Chikungunya, 

diarreia e icterícia, devido ao mau abastecimento de água e 

saneamento (KUMAR; KUMAR; GUPTA, 2018). Portanto, em 

países onde há uma precariedade na infraestrutura desses 

serviços a população vive em ambientes hostis e suscetíveis a 

doenças. 
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 Em relação ao abastecimento de água, segundo a 

Organização das Nações Unidas, água potável segura e limpa 

e saneamento é um direito humano essencial (PALMER; 

CURTO; AUCH, 2018). Porém, o que se pode observar é que 

ainda existem milhares de pessoas vivendo sem o fornecimento 

adequado de água encanada, o que por sua vez, acarreta 

prejuízos à saúde. 

O atual trabalho tem como objetivo reunir literatura 

pertinente acerca da temática estudada – a relação entre o 

fornecimento de serviços de saneamento básico e a saúde 

humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Quanto à metodologia realizou-se um estudo de 

abordagem qualitativa, com vistas a revisar a literatura para 

identificar a produção científica que abordasse a relação entre 

a qualidade do saneamento básico e a saúde humana. 

O método da revisão integrativa viabiliza a capacidade 

de sistematização do conhecimento científico, permitindo que o 

pesquisador aproxime-se da problemática que deseja apreciar, 

traçando um panorama sobre sua produção científica para 

conhecer a evolução do tema em um recorte temporal e, dessa 

foma, percebe-se lacunas de conhecimento e vislumbram-se 

oportunidades de pesquisas (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). 

Para a realização desta revisão fizemos uma adaptação 

das etapas propostas por Botelho, Cunha e Macedo (2011): 1ª 

etapa) Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 

2ª etapa) Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 

3ª etapa) identificação dos estudos pré-selecionados e 
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selecionados; 4ª etapa) Categorização dos estudos selecionados; 

5ª etapa) Análise e interpretação dos resultados; 6ª etapa) 

Apresentação da revisão síntese do conhecimento. 

Para realização da busca utilizamos os seguintes bancos 

de dados – BVS e PubMed – escolhidos devido a sua 

relevância. Na BVS foram utilizados os descritores controlados 

combinados com os operadores booleanos: “(tw: (saneamento)) 

AND (tw: água potável)) AND (tw: esgotos))”. A coleta de dados 

se deu no período de 02 a 15 de novembro de 2018. Na 

Pubmed foram utilizados os descritores controlados 

combinados com os operadores booleanos: “(tw: sanitation)) 

OR (tw: drinking water)) AND (tw: disease))”. 

Para pesquisa na BVS adotamos como critérios de 

inclusão: estudos disponíveis integralmente; publicações em 

qualquer idioma; periódicos internacionais e nacionais; 

qualquer ano de publicação. Já os critérios de exclusão foram: 

artigos repetidos nas bases de dados; trabalhos de monografia 

e estudos que não atendiam aos objetivos desta revisão. 

Para a pesquisa na Pubmed adotamos como critérios de 

inclusão: textos completos, de acesso gratuito, publicados nos 

últimos cinco anos, espécie: humanos, e no idioma inglês. Já os 

critérios de exclusão foram: trabalhos de dissertações e artigos 

que não atendiam aos objetivos desta revisão. 
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Figura 2: Fluxograma da revisão integrativa, seleção dos 
artigos. Campina Grande, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos selecionados nesta pesquisa foram 

publicados nos últimos cinco anos, as discussões apresentadas 

pelas referidas pesquisas estão pautadas em quatro categorias 

principais, a saber: 

 

 O acesso aos serviços de saneamento básico 

como uma estratégia para a promoção da 

saúde: com três artigos relacionados; 

 A importância da gestão dos serviços de 

saneamento básico na promoção da saúde: 

com um artigo relacionado; 
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 A relação entre a falta de saneamento básico 

adequado e o surgimento de doenças, 

especialmente gastroenterites: com quatro 

artigos relacionados; 

 A mortalidade infantil nas comunidades 

pobres relacionadas às doenças relacionadas 

ao saneamento básico: com um artigo 

relacionado. 

 

Ao agrupar os artigos em categorias, fica evidente a 

comprovação da relação direta entre o acesso aos serviços de 

saneamento básico de qualidade e a promoção da saúde e 

qualidade de vida, bem como a prevenção de doenças, 

especialmente as gastroenterites e diarreias, doenças estas 

que tem relação direta com a baixa condição econômica e as 

desigualdades sociais. Além da morbidade relacionada com as 

condições precárias de saneamento básico, ainda mais grave é 

a mortalidade infantil por causas completamente evitáveis e 

tratada de forma tão negligenciada. 
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Quadro 1. Documentos selecionados pelo estudo. Campina 
Grande, (2018). 

 

Identificação Objetivos Similaridade com a 
pesquisa. 
 

BVS. DAVID, B. et al. The 
Influence of Household- and 
Community-Level Sanitation 
and Fecal Sludge 
Management on Urban Fecal 
Contamination in Households 
and Drains and Enteric 
Infection in Children. Am J 
TropMedHyg, v. 96, n. 6, 
2017. 

Examinar 
associações entre 
saneamento 
doméstico, 
contaminação fecal 
e infecção entérica 
em dois bairros de 
baixa renda na Índia. 

Relaciona a alta 
prevalência de 
infecção entérica 
com pobres 
condições de 
abastecimento de 
água e esgotos. 

PubMed. LUO, Q. et al. A 
spation-temporal pattern and 
analysis of the 
socioeconomic factors of the 
best sanitation in China 
2006-2015., int J Environ Res 
Saúde Pública.V. 15, n. 11, 
2018. 

Analisar as 
características 
espaço-temporais 
do saneamento rural 
melhorado em 30 
províncias chinesas; 
analisar fatores que 
podem afetar as 
taxas de 
saneamento. 

Conclui que garantir 
um acesso 
adequado e seguro 
ao saneamento é 
essencial para 
prevenir doenças. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462580/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462580/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30423966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30423966
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BVS. BERENDES, D.; 
SUMNER, T.; BROWN, J. 
Safely Managed Sanitation 
for All Means Fecal Sludge 
Management for At Least 1.8 
Billion People in Low and 
Middle Income Countries. 
EnvironSciTechnol; V. 51, N. 
5, mar 2017. 

Avaliar a 
necessidade atual 
de manejo de lodo 
fecal em países de 
baixa e média renda, 
por região. 

Argumenta que as 
estratégias de 
saneamento básico 
devem ser incluídas 
na gestão dos 
resíduos fecais para 
proteger a saúde 
pública. 

PubMed. KIM, J. H; 
CHEONG H. K. JEON, B. H. 
Burden of Disease 
Attributable to Drinking 
Water, Sanitation and 
Inadequate Hygiene in 
Korea. J Korean MedSci. V. 
33, N. 46, 2018. 
 
 

Avaliar a exposição 
a saneamento e 
higiene inadequadas 
na Coreia e estimar 
a carga de doenças 
atribuíveis ao 
saneamento e 
higiene 
inadequadas. 

Aponta que doenças 
infecciosas 
intestinais causadas 
pela ingestão de 
água contaminada e 
falta de saneamento 
são a principal causa 
de morte em 
crianças em países 
de baixa renda. 

PubMed. REEVE, N. F. et. al. 
A spatial analysis of 
giardiasis and 
cryptosporidiosis in relation 
to the public distribution of 
water in northwestern 
England.Epidemiol 
espatiotemporal esporadico. 
P. 61-70, 2018. 
 

Obter informações 
sobre os fatores que 
contribuem para a 
giardíase e 
criptosporidiose, 
incluindo evidencias 
de transmissão via 
água potável. 

A residência em uma 
área com maior 
oferta de água e 
saneamento foi um 
fator preditor para 
menores taxas 
dessas 
gastroenterites. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30416408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30409377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30409377
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PubMed. ISLAM, M. et. al. 
Unsafe disposal of feces of 
children <3 years among 
households with latrine 
access in rural Bangladesh: 
Association with household 
characteristics, fly presence 
and child diarrhea. PLoS 
One, v.13, n. 4, 2018. 
 

Avaliar a 
sensibilidade das 
práticas de descarte 
de fezes da criança 
como um indicador 
de presença de 
fezes humanas no 
ambiente doméstico; 
avaliar 
características 
domésticas 
associadas ao 
descarte de fezes 
inseguras; avaliar se 
o descarte de fezes 
inseguras é 
associado à 
presença de moscas 
e diarreia entre 
crianças menores de 
três anos. 

Relaciona as 
condições de 
descarte das fezes a 
céu aberto com o 
surgimento de 
ambiente anti-
higiênicos e propício 
às doenças como a 
diarreia. 

PubMed.CHA, S. et 
al.Associations between 
Household Latrines and the 
Prevalence of Diarrhea in 
Idiofa, Democratic Republic 
of Congo: A Cross-sectional 
Study, Am J TropMedHyg.V. 
97, n.2, 2017. 
 

Avaliar as relações 
entre a cobertura de 
latrinas e 
prevalência de 
diarreia em crianças 
menores de quatro 
anos de idade em 
Idiofa, República 
democrática do 
Congo. 

Mostra a relação 
entre ambientes 
melhorados e 
organizados com 
melhorias 
significativas na 
saúde. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29621289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29621289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722602
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PubMed. Barrington DJ. 
Inadequate water, sanitation 
and hygiene in the South 
Pacific: how can this be 
impacting children? 
RevEnviron Health. V.31, n. 
1, 2016. 
 

Investigar como as 
más condições de 
água, higiene e 
saneamento estão 
impactando 
negativamente as 
crianças do Pacífico 
Sul e contribuindo 
para doenças e 
encargos sociais. 

Reconhece as 
condições de água, 
saneamento e 
higiene como um 
componente central 
da saúde. 

PubMed. Nygren BL . 
Cholera at the crossroads: 
the association between 
endemic cholera and national 
access to improved water 
sources and sanitation. Am J 
TropMedHyg. V. 91, n. 5, 
2014. 
 

Avaliar os níveis 
nacionais de 
cobertura de água e 
saneamento da 
Organização 
Mundial da Saúde e 
a taxa de 
mortalidade infantil 
como preditores de 
cólera endêmica 
após estimativas de 
cobertura de água e 
saneamento. 

Relaciona os 
benefícios do 
acesso à água e 
saneamento e a 
saúde humana. 

Fonte: Pesquisa Direta (2018). 

 

O saneamento básico inclui medidas de fornecimento de 

água, esgoto sanitário e manejo de resíduos sólidos, as quais 

são promotoras da saúde ao atuarem na prevenção de doenças 

infectocontagiosas e constituem um direito humano essencial 

(SILVA; ESPERIDIÃO, 2017). O problema surge quando ocorre 

uma falha no fornecimento desses serviços e se estabelece um 

problema de saúde pública devido às péssimas condições de 

higiene decorrentes de tal falha.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrington%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26812758
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26812758
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nygren%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25200265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25200265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25200265
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No Brasil, no período de 1950 até o final do século XX, o 

investimento em saneamento básico era direcionado a pontos 

específicos, como a coleta e tratamento de esgotos. Porém, o 

saneamento básico engloba medidas de combate a doenças, 

como diarreias, febres entéricas, leishmaniose, malária, 

doenças intestinais, entre outras doenças emergentes. No país, 

as doenças causadas pelo inadequado fornecimento do 

sistema de saneamento básico tem ampliado o quadro 

epidemiológico do país (RODRUIGUES et al., 2017).  

Nesse sentido, o acesso à água e saneamento de 

qualidade reduzem significativamente os riscos à saúde, como 

doenças diarreicas, esquistossomose e doenças tropicais 

negligenciadas. Um dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável inclui instalações de saneamento que isolem os 

excrementos humanos de fontes de contato humano. No 

entanto, 2,4 bilhões de pessoas no mundo não tinham acesso 

a saneamento básico em 2015 (ELE et al. 2018). Assim, fica 

evidente que as desigualdades socioeconômicas também são 

fatores determinantes do acesso ao saneamento e, 

consequentemente, à qualidade de vida. 

Porém, esse acesso não é igualitário para todos. 

Saneamento deficiente e falha no abastecimento de água 

também são fatores de risco para doenças diarreicas, e a maior 

parte da carga global de mortalidade por doenças diarreicas 

encontra-se na África, evidenciando-se que as precárias 

condições socioeconômicas também são fatores relacionados 

(KAPWATA, T. et al. 2018). Portanto, é preocupante 

constatarmos que no século XXI em vários países existem 

pessoas vivendo em condições miseráveis de vida e 

saneamento básico, o que contribui para a estatística global de 

doenças infecciosas e mortalidade decorrente de infecções.  
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Além disso, instalações sanitárias precárias são fontes 

de agentes bacterianos, a exemplo da Salmonella typhi, a qual 

é transmitida através de águas superficiais contaminadas e pelo 

consumo de produtos mal higienizados. Doenças como a febre 

tifóide podem ser controladas por meio da melhora de 

saneamento e proteção das fontes de água de superfície. Um 

estudo feito em Fiji, na Oceania, concluiu que a principal fonte 

de febre tifoide são instalações de saneamento não 

melhoradas, além da falta de disponibilidade de água e falta de 

higiene (PRASAD et al. 2018). Portanto, nesses locais, uma das 

princiais causas de incidência de doenças dessa natureza são 

as condições precárias de saneamento.·. 

 Já o sul da Ásia, região conhecida pela pobreza e falta 

de higiene, é uma região na qual milhões de pessoas defecam 

a céu aberto todos os dias. É importante a realização de 

estudos que investiguem a distribuição geográfica para que 

possa ser fornecida uma melhor cobertura de saneamento e 

assim interferir nos índices de propagação e disseminação de 

doenças tropicais negligenciadas. É necessário um estudo 

aprofundado para que sejam desenvolvidas políticas de acesso 

igualitário e universal à agua potável e saneamento (ELE et al. 

2018). Assim, além da melhoria da infraestrutura dos serviços 

de água e saneamento, é essencial que sejam desenvolvidas 

estratégias de acesso igualitário, para que assim, os riscos de 

contaminação sejam reduzidos. 

No Brasil, a incidência da leptospirose em áreas urbanas 

com condições socioeconômicas menos favorecidas reflete a 

relação entre a contaminação dessa classe devido à exposição 

a resíduos contaminados e a realização de tarefas domésticas 

de forma desprotegida (SOUZA et al., 2013). Portanto, as 

condições ambientais ainda têm influenciado significativamente 
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a saúde humana, principalmente, nos locais socialmente menos 

favorecidos. 

Nesse contexto, são inúmeros os riscos relacionados ao 

precário saneamento básico, tais como a contaminação de 

aquíferos superficiais, contaminação de recursos hídricos, 

acúmulo de metais e elementos radioativos em locais de 

derramamento de águas residuais. Portanto, se os aquíferos 

superficiais e subterrâneos estiverem poluídos e não mais 

viáveis, a quantidade de água também será reduzida. 

(PALMER; CURTO; AUCH; 2018). Portanto, trata-se de um 

problema mundial, tendo em vista que a água tratada é um 

recurso de suma importância para a sobrevivência humana. 

 Outros estudos que relacionam a mortalidade infantil e o 

saneamento básico foram realizados no Brasil. A conclusão é 

que as regiões que possuem maiores índices de serviços de 

saneamento precários também possuem maior número de 

mortalidade infantil (SILVA; ESPERIDIÃO, 2017). Assim, 

constata-se que o saneamento básico é vital para a qualidade 

de vida, sendo indispensável para a promoção da saúde 

humana, e, se não ofertado adequadamente, possui impacto 

significativo sobre a saúde. 

Em 2015, a Oceania se tornou a região com a maior 

incidência de febre tifoide. As pesquisas sobre os fatores 

relacionados à febre tifoide evidenciaram que a maioria dos 

casos tinha sua principal fonte de água fora de casa e bebeu 

água de uma fonte não tratada nas duas semanas anteriores a 

pesquisa; os casos também foram propensos a comer 

alimentos não lavados e viver em local com uma latrina com 

fossa não aprimorada, ou saneamento básico danificado. Além 

disso, a lavagem frequente de mãos após defecar reduziu a 

probabilidade de Salmonella (PRASAD et al. 2018). 
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Destaca-se que o Programa de Saneamento Básico foi 

criado como meta de fornecer saneamento básico aos 

municípios com menos de 30.000 habitantes, sendo um direito 

universal, que envolve humanidade e dignidade (RODRIGUES 

et al., 2017). Porém, é possível inferir que muitas localidades 

têm sido negligenciadas quanto ao fornecimento de condições 

básicas de vida. 

Portanto, o fornecimento de Saneamento básico é um 

direito humano fundamental que ainda é deficiente em muitos 

países do mundo, principalmente nos menos desenvolvidos. E, 

além disso, a desigualdade socioeconômica também está 

intrinsecamente relacionada ao fornecimento de água tratada e 

saneamento básico, pois em alguns países em 

desenvolvimento ainda existem milhões de pessoas sem 

acesso ao saneamento básico e, consequentemente, 

vulneráveis ao estabelecimento de doenças. Dessa maneira, é 

preciso que os governos desenvolvam estratégias que atinjam 

a população menos favorecida, e assim possam melhorar os 

índices de cobertura de saneamento básico e diminuir, 

consequentemente, os índices de doenças causadas por 

contaminação de água e esgotos não tratados. 

  

CONCLUSÕES 

 

A experiência desta revisão nos permite tecer as 

seguintes conclusões: 

 O acesso ao saneamento básico é considerado 

um direito humano, porém não tem sido respeitado, 

especialmente, nos países considerados menos 

desenvolvidos, os quais apresentam graves desigualdades 

econômicas e sociais. Como conseqüência deste fato, as 
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taxas de morbi-mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias tem se mantido alta ao longo dos últimos anos, 

refletindo a falha na qualidade de serviços de saneamento e 

seu forte impacto na saúde; 

 Os países africanos tem se destacado 

negativamente na questão do surgimento de doenças 

relacionadas ao saneamento básico inadequado, uma vez 

que uma significativa parcela da população vive em 

condiçoes precárias de saneamento básico, ou mesmo, 

convivem sem estes serviços, considerados indispensáveis 

à saúde humana; 

 É preciso que sejam desenvolvidas estratégias 

dos gestores para implementação de infraestrutura básica 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

todos os países que ainda convivem com a precariedade 

destes serviços; 

 Políticas públicas precisam ser desenvolvidas no 

intuito de assegurar a disponibilidade de serviços de 

saneamento basico, principalmente nas regiões mais 

carentes, onde a incidência de doenças parasitárias e 

infecciosas decorrentes de saneamento básico precário 

ainda é alarmante; 

 Há uma carência de estudos em nível mundial, o 

que evidencia que a relação entre o fornecimento de 

saneamento básico e saúde humana ainda é um tema 

pouco discutido, fato este que precisa ser mudado, visto que 

são elementos essenciais para o bem estar e a saúde 

humana, e que ainda afeta milhares de pessoas no mundo. 
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RESUMO: O Bisfenol A (BPA) é uma substância utilizada na 
fabricação de policarbonato e resina epóxi, esses materiais são 
utilizados diariamente pela população. Quando em contato com 
água ou alimentos expostos a variação de temperatura o BPA 
pode contamina-los, uma vez ingerido, pode se ligar a 
receptores hormonais e causar complicações para a saúde do 
indivíduo. Objetivou-se nesse artigo discutir a respeito dos 
possíveis malefícios provocados pelo BPA no desenvolvimento 
adequado do feto. Para isso, realizou-se uma pesquisa nas 
bases de dados Scielo Brasil, Science Direct, Pubmed e google 
acadêmico como os seguintes descritores: Bisfenol A e feto; 
foram pesquisados artigos compreendidos entre os anos de 
2014 e 2018. Baseado nesses critérios identificou-se 178 
artigos e deste apenas 20 foram incluídos após uma análise 
criteriosa dos títulos e resumos. O BPA, quando ingerido por 
gestantes, pode ultrapassar a barreira placentária e causar 
vários malefícios ao desenvolvimento saudável do feto. Estudos 
apontam que o BPA pode influenciar em um menor 
tamanho/peso do feto, no aparecimento de aberrações 
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cromossômicas, anormalidades no desenvolvimento do 
sistema nervoso, alterações de vias metabólicas e expressão 
gênica. No presente estudo pode ser observado que o BPA está 
presente tanto no sangue fetal quanto no sangue materno, o 
que pode acarretar no aparecimento de distúrbios diversos no 
desenvolvimento do feto.  
Palavras-chave: Bisfenol A. Feto. Anormalidades Congênitas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Bisfenol A (BPA) foi descrito pela primeira vez pelo 

russo Alexander P. Dianin em 1891, hoje ele é um composto 

industrial produzido em todo o mundo. É estimado que a 

produção de Bisfenol A cresce de 6% a 10% por ano em todo o 

planeta. Muitos dos produtos que utilizamos, feitos de 

policarbonato e resina epóxi, apresentam o BPA; 95% desta 

substância é utilizado na produção de polímeros sintéticos e 

estão presentes no revestimento interno de enlatados 

(Bernardo et. al., 2018). 

 Bisfenol A (BPA) é um nome comum ao 2,2- 

(4,4’hidroxifenil) propano, 4,4’-isopropilidenodifenol ou 2,2’-bis 

(4-hidroxifenil propano) (Hoffman; Bitello, 2016). Este produto 

químico está presente em policarbonato e resina epóxi, 

matérias utilizadas na fabricação de tubulação de água, 

mamadeiras, garrafas plásticas e no revestimento interno de 

latas metálicas (Oliveira; et. al. 2018). Quando estes materiais 

são expostos a perturbações mecânicas, variações de pressão, 

e aumento de temperatura, quando mamadeiras e recipientes 

plásticos são esquentados no micro-ondas por exemplo, o BPA 

pode contaminar os alimentos, fazendo com que pequenas 

quantidades destes sejam ingeridos na dieta humana (Bernardo 

et. al., 2018). 
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O BPA é uma substância não sintetizada no corpo que 

pode interferir na síntese, secreção, transporte, metabolismo ou 

eliminação de diferentes hormônios e, por isso, é considerado 

um disruptor endócrino. Este produto pode imitar hormônios 

que ocorrem naturalmente no corpo com estrogênios, 

andrógenos, hormônios da tireoide, produzindo super 

estimulação e ligando-se a receptores que bloqueiam a ligação 

endócrino-hormonal (Hoffman; Bitello, 2016). Por isso, ele 

perturba a ação hormonal da tireoide, influencia o aparecimento 

de câncer de próstata e bloqueia da síntese de testosterona 

(Bernardo et. al., 2018), este último ponto, segundo Castro-

Correia e Fontoura (2014) podem provocar adrenarca tardia. 

Além disso, o BPA pode transpassar a barreira placentária e ser 

encontrado nos tecidos maternos e fetais (Ahmed, 2016).  

Pensando nisto, Ahmed (2016) realizou alguns estudos 

em ratos e demostrou que os fetos apresentam altos níveis de 

tiroxina sérica (T4) e triiodotironina (T3) e tirotrofina (TSH) 

quando comparados a ratas não expostas a BPA. Essas 

repercussões resultam em uma supressão de hormônios do 

crescimento do feto, fator de crescimento insulínico 1 (IGF1) e 

de níveis séricos de adiponectinas, além disso, elevações de 

leptina, insulina e fator de necrose tumoral 1 (TNF-ALFA). 

Devido a este problema os efeitos macroscópicos observados 

no feto e na mãe foram a diminuição do peso corporal em 

comparação ao grupo controle, esses resultados encontraram 

variações a depender da dose de BPA utilizados no estudo. 

O BPA também pode influenciar a expressão gênica e na 

mutilação global do DNA em três principais tecidos do feto até 

o final do segundo trimestre de gestação: placenta, fígado e rim. 

O BPA influência a atividade de alguns genes específicos como 

o: GUSB, UGT2B15, STS e SULT1A1 todos esses importantes 
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para o metabolismo/desintoxicação do BPA (Muna S. Nahar, et. 

al., 2014). Outros genes também podem ser afetados em um 

período denominado “janela crítica do desenvolvimento fetal” o 

que pode levar ao aparecimento de doenças no adulto de 

origem fetal (CHAPALAMADUGU et al., 2014). 

Dessa forma, o objetivo da presente revisão é perscrutar 

os diferentes e efeitos proveniente da bioacumulação do 

Bisfenol A ao longo do desenvolvimento do feto. Enfatizando 

seu mecanismo de ação e as possíveis perturbações no 

desenvolvimento saudável do mesmo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo constitui-se de uma revisão da 

literatura de artigos publicados entre o período de 2014 a 2018 

quanto aos danos causados pelo Bisfenol A e suas implicações 

no desenvolvimento fetal. As buscas da pesquisa foram 

conduzidas bancos de dados da Scielo Brasil, Science Direct, 

Pubmed e google acadêmico. Foram incluídos no estudo 

artigos que apresentavam no título ou resumo os descritores 

fixos Bisfenol A e feto além de no mínimo um descritor variável, 

com esses descritores identificou-se 178 artigos e deste apenas 

20 atenderam aos critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O BPA é um composto químico utilizado na fabricação 

de plástico e resina epóxi em todo o mundo, estes materiais 

estão presentes no revestimento interno de enlatados, em 

mamadeiras e em tubulações de água (Bernardo et al., 2018 e 

Oliveira; et al. 2018). O grande problema por trás do BPA é que 
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este apresenta a capacidade de contaminar os alimentos 

quando o plástico ou resina epóxi são submetidos a variações 

de temperatura e/ou pressão (Bernardo et al., 2018). 

 

Tabela 1. Características dos principais artigos selecionados. 
Referências Títulos  Desfecho 

ARIS, 2015 Estimation of bisphenol A 

(BPA) concentrations in 

pregnant women, 

fetuses and nonpregnant 

women in Eastern 

Townships of Canada. 

Este estudo comparou 

simultaneamente a 

concentração do BPA no 

sangue materno e no 

sangue fetal de mulheres 

saudáveis e grávidas 

além de comparar a 

concentração do BPA no 

sangue e no fluido 

peritoneal de mulheres 

não grávidas saudáveis. 

Foi constatado uma 

comunicação constante 

entre o BPA presente no 

sangue materno e no 

sangue fetal.  

NAHAR et al., 2014 In utero bisphenol A 

concentration, 

metabolism, and global 

DNA 

methylation across 

matched placenta, 

kidney, and liver in the 

human 

fetus. 

Este estudo constatou 

que a presença do BPA 

ocasiona metilação 

global dos genes GUSB, 

SULT1A1, UGT2B15 e 

STS responsáveis pelo 

controle metabólico do 

BPA no corpo humano 

em diferentes proporções 

ao em diferentes tecidos 

do corpo.  

Müller et al., 2018 Bisphenol A exposure 

during early 

pregnancy impairs 

uterine spiral 

artery remodeling and 

provokes 

Neste estudo foi 

constatado que ratos 

expostos a 

concentrações séricas do 

BPA consideradas 

acetáveis para seres 
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intrauterine growth 

restriction in 

mice. 

humanos podem induzir 

neonatos com menores 

pesos fetais.  

Guida et. Al, 2015 Bisphenol A and 

congenital 

developmental defects in 

humans. 

Este é um dos poucos 

estudos que realizou 

pesquisas em humanos e 

constatou que o BPA 

pode provocar alterações 

no desenvolvimento do 

sistema nervoso central e 

periférica. No entanto 

ainda é necessário a 

realização de mais 

estudos para se 

comprovar a relação 

direta entre o BPA e o 

desenvolvimento do 

sistema nervoso central.  

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Quando o BPA é ingerido pelos seres humanos adultos 

ele é metabolizado no fígado pela enzima 

glucuronosyltransferase e se forma o composto de BPA-

glucuronide, o BPA em sua forma conjugada (GUIDA et al., 

2015 e GAUDERAT et al., 2017). Já em fetos ou neonatos, a 

principal via de metabolização do BPA é através da sulfatação, 

neste processo a enzima sulfotransferase transforma o BPA em 

BPA-sulfate (GUIDA et al., 2015 e NAHAR et al. 2014). Ambos 

os compostos BPA-glucuronide e BPA-sulfate não apresentam 

toxicidade para o corpo, apenas o BPA livre apresenta a 

capacidade de atuar como um disruptor endócrino (GUIDA et 

al., 2015 e NAHAR et al. 2014). Esse efeito tóxico não se 

restringe a apenas indivíduos adultos, mas também a fetos 

(ARIS, 2014), e essa toxicidade foi mostrada por Müller et al. 
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(2018) que em um estudo que analisou possíveis efeitos 

congênitos causados pelo BPA. 

NAHAR et al. (2014) ainda constatou que o BPA 

influencia a metilação global dos genes GUSB, SULT1A1, 

UGT2B15 e STS, os dois primeiros responsáveis pela produção 

das enzimas glucuronosyltransferase e sulfotransferase 

respectivamente, já os dois últimos genes são responsáveis 

pela maior concentração de BPA-livre, ou seja, eles produzem 

respectivamente a enzima beta-glicuronidase e esteroide 

sulfatase. A razão entre a concentração de BPA livre e 

conjugado pode predispor mulheres a apresentarem gestação 

com aberrações cromossomais (GUIDA et al., 2015).  

 

CONCENTRAÇÃO DE BPA PRESENTES NO FETO E NA 

GESTANTE. 

 

Os possíveis efeitos adversos causados pelo BPA no 

desenvolvimento fetal em ratos já foram bem observados em 

animais, pensando nos possíveis efeitos que ele pode causar 

para o desenvolvimento humano Aris (2016) realizou um estudo 

no “Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke” com o 

objetivo de averiguar e mensurar a passagem de BPA entre a 

mãe e o feto, além de comparar a concentração do BPA nos 

tecidos do corpo. Voluntários foram escolhidos e separados em 

2 grupos. O grupo 1 foi composto por 61 participantes com 

gravidez saudável recrutadas espontaneamente. E um grupo de 

mulheres saudáveis não grávidas composto por 26 mulheres 

selecionadas quando estas procuram o hospital para realização 

de laqueadura. Essas pacientes foram criteriosamente 

selecionadas para que nenhuma influência externa pudesse 

interferir no processo de desenvolvimento fetal ou em uma 
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maior contaminação pelo Bisfenol A. O grupo de gestantes 

tiveram 31 indivíduos nascidos do sexo masculino e 30 

indivíduos do sexo feminino.  

No grupo 1 foi mensurada a concentração de BFA no 

sangue materno e no sangue fetal, enquanto que no grupo 2 foi 

mensurado quantidades de BPA no sangue e no fluido 

peritoneal. Em ambos os grupos foi utilizado a Cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas para análise das 

concentrações de BPA. No sangue materno 59 das 61 

gestantes foram encontrados valores de não detectável até 4.46 

ng/ml enquanto que no sangue fetal as mesmas concentrações 

foram detectadas em 58 de 61 fetos analisados (ARIS, 2014). 

Duas amostras de sangue materno e 3 amostras de sangue 

fetal foram encontrados valores abaixo de 0.1ng/ml valores que 

não são detectados nos testes realizados no estudo mostrado.  

Neste estudo foi mostrado que existe uma relação entre 

a concentração de BFA no sangue e no líquido peritoneal, o que 

segundo Aris (2014) mostra uma que o BPA tem passagem 

constante entre as barreiras que dividem o compartimento 

peritoneal e sanguíneo. Vale salientar que a concentração no 

líquido peritoneal é maior do que a encontrada no sangue, isso 

pode indicar que a eliminação do BPA é mais assídua quando 

este está presente no líquido peritoneal. Também foram 

achados menores níveis de BPA em mulheres grávidas quando 

comparado com mulheres não grávidas, isso pode ocorrer 

devido a um processo chamado de hemodiluição (ARIS, 2014). 

Lee et al. (2018) também analisou a concentração do 

BPA em diferentes líquidos do corpo e a concentração dos 

mesmo em sangue materno. Este estudo foi realizado com 318 

pacientes mães de neonatos na Corea e verificaram que em 

79.5% das pacientes analisadas o BPA estava presente, tanto 
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no sangue materno como no sangue fetal, o que corrobora 

como os dados encontrados por Aris (2014). Lee et al. (2018) 

mostrou que o BPA também está presente no leite materno, o 

que mostra que, logo após o parto, o individuo já começa a ser 

contaminado pelo BPA. 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO 

DO FETO 

 

Visto o exposto acima é notório que o BPA ultrapassa a 

placenta e entra em contato com os tecidos fetais. Nesse 

período do desenvolvimento humano vários fatores hormonais 

como a presença de testosterona e estrógeno podem alterar o 

desenvolvimento fetal permanentemente no que diz respeito à 

morfologia, atividade enzimática, receptores hormonais 

nos tecidos além de efeitos neurocomportamentais (SAAL, 

2016 e ARIS, 2014). 

Ainda segundo Aris 2014, vários estudos já mostraram 

que não existe uma relação entre quantidade de BPA e 

ocorrência de defeitos em organismo. Essa afirmação é 

sustentada Müller et al. (2018) e Veiga-Lopez et al. (2015). Os 

estudos citados por Aris e os estudos realizados por Veiga-

Lopez et al. e Müller et al. mostraram que a exposição ao BPA 

em células placentárias podem induzir o aparecimento de 

defeitos na gestação, como: diminuição do peso corporal no 

desenvolvimento fetal e maior presença de ácidos graxos livres 

induzidas pelo comprometimento da função do fígado. 

Müller et al. (2018) fez um estudo comparativo em ratos 

com o intuito de analisar o desenvolvimento fetal em diferentes 

dias de gestação em grupos de ratos contaminados pelo BPA e 

em grupos não contaminados. Do primeiro ao sétimo dia de 
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gestação ratos fêmeas do grupo experimental foram 

submetidos a 50 µg/kg BPA/dia diluídos em 0,1% de etanol por 

meio de alimentação forçada, o grupo experimental foi exposto 

a 0,1% de etanol do mesmo modo utilizado no grupo 

experimental. As condições de temperatura, umidade e 

alimentação para ambos os grupos foram rigorosamente 

controladas para que a única variável existente entre os dois 

grupos fosse a presença do BPA. Em ambos os grupos ratos 

fêmeas foram sacrificadas no 5°, 10° ou 14° dia de gestação. 

As fêmeas sacrificadas no 5° dia foram analisados a quantidade 

nidação do embrião no endométrio; para as fêmeas sacrificadas 

no 10° e 14° dia de gestação foram analisados a quantidade de 

nidação, a quantidade de abortos espontâneos assim como o 

peso dos fetos e das placentas. A gravidez foi acompanhada 

por ultrassonografia de alta frequência e os ratos fêmeas foram 

examinados no 5°, 8°, 10°, 12° e 14° dia de gestação.  

A mensuração do peso do feto e da placenta do 14° dia 

de gestação foi feita cortando-se o útero de cada rato 

longitudinalmente, o feto e a placenta foram separados do saco 

vitelino e dos resíduos teciduais quando levados para pesagem. 

Para mensurar o peso dos mesmos foi utilizado balanças de 

precisão Kern & Sohn GmbH que medem no mínimo 0,02 g com 

uma sensibilidade de 0,001g. 

A partir da utilização deste material e método Müller et al. 

(2018) mostrou que do dia 1 ao dia 7 o BPA não afeta o 

crescimento fetal nem o tamanho de implantação do embrião 

no endométrio. No entanto, efeitos negativos foram mostrados 

a partir do 12° dia de gestação. Foi observado que a área de 

implantação no 12° dia apresentava um menor tamanho nos 

animais exposto ao BPA quando comparados ao grupo 

controle. Essa diferença se tornou ainda mais notória quando a 
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análise foi realizada no 14° dia. Esses dados corroboram para 

o estudo produzido por Pinney et al. (2016) que constatou uma 

diminuição do peso de bebê nascidos a termo quando expostos 

ao BPA. 

O tamanho do feto também obteve resultado parecido, 

sendo neste caso a diferença ainda mais gritante quando os 

fetos foram comparados. Chegou ao ponto (a partir da 14° dia) 

da maioria dos fetos analisados no grupo controle não caberem 

na análise do Vevo 2100, e por isso não foi possível medi-los, 

enquanto que no grupo exposto ao BFA foram muito menores 

e sua medição foi possível.  

Os resultados obtidos através da mensuração do peso 

dos fetos e das placentas contaminados com BPA quando 

comparados ao do grupo controle também se mostraram 

notoriamente diferente a partir do 14° dia. O percentil (medida 

utilizada para dividir um determinado grupo de dados em 100 

partes de modo ordenado crescente) dos pesos fetais dos ratos 

analisados, mostrou que 40.5% dos fetos estavam abaixo da 

10° posição no percentil, e ainda que 26.2% do total esta abaixo 

da 5° posição. Essa análise mostra o quanto o BPA pode 

influenciar negativamente o crescimento fetal mesmo que em 

um período de 14 dias de gestação.  

Ainda sobre o estudo realizado por Müller et al. (2018) 

nenhuma relação entre exposição ao BPA e abortos 

espontâneos foi observada. Este último dado colabora com os 

dados expostos acima pois mostra que o BPA, pelo menos 

neste estudo, não provoca reações adversas notórias até os 

primeiros 12 dias de gestação.  

Além disso, outros estudos com animais já 

demonstraram outro efeitos adversos provocados pelo BPA no 

desenvolvimento saudável do feto. Veiga-Lopez et al. (2015) 
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mostrou, utilizando fetos de ovelha, que o BPA pode provocar 

aumento do estresse nitrosativo sistêmico quando este é 

administrado em doses maiores do que as consideradas 

saudáveis nos seres humanos. No entanto os mesmo 

experimentos não surtiram os mesmo efeitos em fetos de ratos 

e camundongos.  

Wang (2018) constatou que o BPA também pode 

influenciar as vias metabólicas dos carboidratos, lipídeos e 

proteínas, no qual, o BPA em conjunto ao arsênio (metal 

pesado) pode provocar aumento na quantidade do aminoácido 

leucina, e ainda diminuem succinato e citrato presentes no ciclo 

de Krebs. Esse ciclo é um dos principais responsáveis pela 

produção do Adenosina Trifosfato (ATP), a moeda energética 

do corpo, responsável pela produção de energia em todas as 

células (FONTAN; AMADIO, 2015). Dessa forma, o 

metabolismo da glicose, dos lipídios e das proteínas são 

diretamente alterados pela atuação do BPA, o que pode 

provocar resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e 

doenças cardiovasculares (WANG; ALBERTO, 2018). 

Outra constatação curiosa feita por Chapalamadugu et al. 

(2014) diz respeito à doença do adulto de origem fetal. Para 

chegar a tal resultado foi realizado experimentos com fêmeas 

da espécie Macaca mulata. Em um grupo de fêmeas foi 

administrado 400 μg/kg peso corporal dissolvidos em 150 μl de 

etanol (grupo experimental), enquanto outro grupo foi apenas 

administrado 150 μl de etanol (grupo controle). 

O estudo acima demonstrou uma derregulação na síntese 

proteica existente no tecido cardíaco. Um dos genes que 

mostrou derregulação foi o  Myh6 resposável peal síntese de 

miosina (uma das principais proteínas da contração muscular). 

Esse gene é responsável por diferentes proporções de 
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produção da miosina, a depender da idade do organismo, da 

espécie, e da célula onde o Myh6 está atuando (nas células dos 

átrios esse gene produz menos proteínas (CHAPALAMADUGU 

et al., 2014). 

 Em condições normais o Myh6 é responsável por 

produzir cerca de 7% das miosinas totais do ventrículo esquedo 

de um humano adulto. Isso mostra que a falha na regulação 

desses genes, ainda no período fetal, pode provocar alterações 

na saúde do coração quando os indivíduos forem adultos 

(CHAPALAMADUGU et al., 2014). 

 

DEFEITOS CAUSADOS PELO BISFENOL A EM HUMANOS.  

 

Possíveis defeitos congênitos causados pelo BPA 

podem ser observados em humanos. Embora a literatura 

careza de estudos que mostrem uma relação direta entre 

contaminação do BPA e o desenvolvimento de doenças 

congênitas em humanos, alguns estudos constataram que 

defeitos no desenvolvimento de diversos sistemas do corpo, 

durante período fetal, podem ser causados por baixas 

concentrações de BPA no corpo (GUIGNARD et al., 2017 e 

MAMMADOV; UNCU; DALKAN, 2018), como na: migração e 

diferenciação neuronal normal do neocórtex (GUIDA et al., 2015 

apud NAKAMURA et al. 2006), defeitos neurais na conexão 

entre o tálamo e o neocórtex (GUIDA et al., 2015); e ainda 

segundo Huang et al. (2014)) a exposição ao BPA, quando o 

individuo está em desenvolvimento fetal, pode ser a causa de 

Doença de Parkinson em muitos adultos. 
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Figura 1. Problemas do BFA causado em fetos humanos.  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pensando a esse respeito Guida et al. (2015) realizou um 

estudo em 3 hospitais italianos (University of Naples “Federico 

II”, University of Salerno and Hospital “Moscati” of Avellino) 

onde 170 mulheres foram selecionadas quando procuraram o 

hospital voluntariamente para realizar um procedimento de 

retirada do fetos devido a malformações congênitas (grupo 

caso) ou que visitaram o hospital para análise de rotina de suas 

gravidez saudáveis (grupo controle).  

Todos os participantes responderam a um questionário 

sobre seu estado de saúde e suas características físicas; 

também foram submetidas a acompanhamento médico 

ginecológico. As coletas de sangue do grupo caso foram 

realizadas antes da cirurgia de retirada dos fetos e antes da 

administração de qualquer droga, a coleta de sangue ocorreu 

na ausência de qualquer aditivo e foi imediatamente 

conservado a uma temperatura de -30°C. Os sangues das 

pacientes com gestação saudável foram coletados em visitas 
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de rotina ao hospital. No grupo caso, as pacientes foram 

selecionadas com base em alguns critérios: idade menor que 

40 anos e causa da malformação congênita desconhecida. As 

mulheres que não se adequaram a esse perfil não foram 

selecionadas. Foi realizado anamneses com o intuito de 

averiguar qualquer infecção viral, uso de drogas, medicamentos 

teratogênicos ou predisposição genética que pudesse 

influenciar no aparecimento de qualquer malformação 

congênita (GUIDA et al. 2015). 

No grupo caso 27,72% das participantes apresentaram fetos 

com malformações no sistema nervoso periférico; 45,54% 

malformações cromossômicas e 26,73% apresentaram outras 

malformações. Neste mesmo estudo também foi observado que 

a concentração sérica de BPA-total foi maior nas pacientes que 

apresentavam defeitos congênitos. Isso mostra que quando 

existe um declínio na metabolização do BPA as mulheres 

tornam-se mais suscetíveis a aberrações cromossomais 

congênitas (GUIDA et al. 2015). 

    

CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho pode se concluir que o Bisfenol A é um 

agente químico que está presente principalmente em elementos 

plásticos os quais são comuns no dia a dia da população, 

principalmente compondo parte da estrutura de recipientes de 

acondicionamento de alimentos, água e outros. Observou-se 

que há uma grande correlação de transferência do Bisfenol A 

circulante no sangue da mãe para o feto, o qual pode induzir 

vários distúrbios no processo de desenvolvimento fetal, como 

baixo peso, alterações em vias metabólicas com regulação 

hormonal, alterações do desenvolvimento do sistema nervoso 
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central, este último que ainda ser mais explicado pesquisas 

mais aprofundadas. 
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RESUMO: O município de Gurinhém, assim como a maioria das 
cidades pertencentes ao agreste Paraibano, sofre com a 
escassez de água advinda de chuvas. A utilização de cisternas 
nessas localidades é uma estratégia inovadora capaz de 
contribuir na resolubilidade dessa problemática. Esse método 
ganhou amplitude por meio da implantação do Programa Um 
Milhão de Cisternas (P1MC). Temos como objetivo principal 
analisar a aplicação do projeto P1MC na cidade de Gurinhém, 
evidenciando propostas de intervenção de saúde coletiva e do 
meio ambiente para com as comunidades rurais deste 
município. O estudo foi desenvolvido sob forma de investigação 
exploratória com abordagem qualitativa. O P1MC representa 
um sistema de reaproveitamento de águas das chuvas 
considerado sustentável a nível ambiental e apresenta suma 
importância na qualidade de vida dos residentes rurais do 
município de Gurinhém que não fazem o uso do sistema de 
saneamento básico e sofrem pela redução da disponibilidade 
de água. No entanto, a má qualidade da água nesses 
reservatórios proporciona problemas de saúde aos que fazem 



APLICAÇÃO DO PROJETO UM MILHÃO DE CISTERNAS (P1MC) ÀS 
COMUNIDADES RURAIS DE GURINHÉM: UMA ANÁLISE DA SAÚDE E DO MEIO 

AMBIENTE  

619 
 

seu uso, devido ao déficit de higienização ou a forma de 
tratamento estabelecida nessas águas. Conclui-se que 
juntamente ao aprimoramento de cisternas no município, faz-se 
necessário o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a 
qualidade das águas armazenadas e orientações educativas 
que norteiem a população sobre os cuidados necessários de 
higiene contínua desses reservatórios. Dessa forma, sua 
utilização acarretará diversos benefícios, sendo capaz de 
contribuir em grande proporção na qualidade de vida e 
manutenção da saúde dos moradores da região.  
Palavras-chave: Programa Um Milhão de Cisternas. Saúde. 
Gurinhém. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, diversas regiões sofrem com problemas 

relacionados à distribuição dos recursos hídricos, tal 

problemática se evidencia com maior proporção na região 

Nordeste do país, sendo a escassez de água um dos principais 

problemas que interferem na qualidade de vida das populações 

rurais da região, principalmente em decorrência da 

irregularidade das chuvas ou até mesmo pela má qualidade das 

águas disponíveis (CANDIOTTO, GRISA, SCHIMITZ, 2015). 

Assim como a maioria das cidades pertencentes ao 

agreste Paraibano, o município de Gurinhém sofre com a 

escassez de água advinda de chuvas, bem como, pela falta de 

saneamento básico e água potável propriamente dita, 

contribuindo para a exposição da população a sérios riscos de 

saúde (CUNHA, 2014).  

Um método importante para erradicar a escassez de 

água nessas localidades se dá por meio do uso de cisternas, 
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possibilitando a reutilização da água de modo eficaz sem 

causar danos ao meio ambiente. Ademais, essa estratégia 

apresenta baixo custo financeiro, podendo ser instalada em 

qualquer ambiente (ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 2016). 

No país, as cisternas ganharam amplitude por meio da 

implantação do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), o 

qual foi instituído por meio da Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e tem por objetivo desenvolver a construção de 

cisternas em comunidades que apresentam necessidades. O 

método possibilita o reaproveitamento de água da chuva, a qual 

será armazenada e poderá ser utilizada em diversas atividades 

domésticas (GOMES; HELLER, 2016). 

Dessa forma, temos como objetivo principal analisar a 

aplicação do projeto P1MC na cidade de Gurinhém, 

evidenciando propostas de intervenção de saúde coletiva e do 

meio ambiente para com as comunidades rurais deste 

município; e como objetivos específicos: destacar a importância 

da aplicação do P1MC a comunidades rurais que ainda não 

possuem água encanada; apresentar as principais 

contribuições dessas cisternas para a saúde e para o meio 

ambiente dessas comunidades; além de evidenciar os impactos 

que as mesmas trazem para a população adscrita. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma investigação exploratória com 

abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa apresenta-se 

focada nas pessoas e nos seus modos de vida que permeiam 

impactos nas condições de saúde, bem como, se mantém 
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centrada em assuntos que moldam as vivências humanas 

(RIBEIRO; SOUZA; COSTA, 2016). 

A área de estudo foi o município de Gurinhém, criado 

desde 1958, cuja localização se apresenta na mesorregião do 

Agreste Paraibano e microrregião de Itabaiana, mais 

especificamente em uma superfície com depressão 

sublitorânea, conforme mostra a Figura 1(CUNHA, 2014).  

 

Figura 1. Localização de Gurinhém no Estado da Paraíba. 

 

Fonte: MARIANO (2015) 

 

A população de Gurinhém teve aumento significativo nos 

últimos anos, apresentando um total de 13,872 habitantes e 

densidade demográfica de 40.08 habitantes/km². No entanto, 

sua maior concentração populacional encontra-se na zona rural 

representando cerca de 58,23% (MARIANO, 2015).  

O clima da região apresenta características de Tropical 

úmido, com temperatura anual de 25°C. Seu regime 

pluviométrico tem média de aproximadamente 700 a 800 mm 

de chuvas anuais, onde as precipitações são concentradas em 
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sua maioria entre os meses de maio a junho. Ademais, no 

município a agricultura destaca-se como a principal atividade 

econômica (CUNHA, 2014; MARIANO, 2015). 

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto a 

novembro de 2018. Os critérios de inclusão foram artigos 

publicados nos últimos cinco anos e disponíveis em português.  

Os bancos de dados que compuseram o estudo foram: 

Directory of Open Access Journals (DOAJ),Regional 

Cooperative Online Information System for Scholarly Journals 

from Latin America, the Caribbean, Spain and 

Portugal(LATINDEX), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A água é um recurso de grande valia para todos os seres 

vivos. Aproximadamente cerca de três quartos da Terra é 

coberto por esse solvente universal. A distribuição da água no 

planeta varia de acordo com seu tipo específico, sendo a maior 

concentração encontrada nos mares e oceanos, 

correspondendo a 97,5% do total de água salgada, enquanto 

que a água doce corresponde apenas a cerca de 2,5% 

(ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 2016). 

O Brasil apresenta-se com ampla abundância de água, 

no entanto, considera-se que o compartilhamento dos seus 

recursos hídricos é mal distribuído dentro de algumas regiões 

brasileiras (LANDO; QUEIROZ; MARTINS, 2017). 

O país é representado mundialmente como um dos que 

mais possui reserva de água doce. A região Norte embora 
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tenha menor índice populacional, abrange cerca de 70% dos 

recursos hídricos do Brasil, enquanto que o Centro-Oeste 15%, 

Sudeste e Sul possuem conjuntamente 12% do percentual e o 

Nordeste apenas 3% (CUNHA, 2014).  

A distribuição de água é desfavorável em algumas 

localidades do país, principalmente no semiárido, dificultando 

acesso da população a diversos aspectos, como ao 

saneamento básico e a água potável, tornando-os susceptíveis 

ao acometimento de diversas afecções (GOMES; HELLER, 

2016). 

O semiárido brasileiro apresenta condições climáticas 

com altas temperaturas durante a maior parte do ano, 

relacionado às precipitações pluviométricas que são 

irregulares. No entanto, a escassez de chuvas e o excesso 

intenso de calor interferem na qualidade de vida da população 

que sobrevive nessa região (LANDO; QUEIROZ; MARTINS, 

2017). 

Dessa forma, um fator importante relacionado à má 

distribuição hídrica está interligado as chuvas, considerada uma 

fonte de quase toda a água utilizada pelos seres humanos. Em 

algumas regiões brasileiras como o norte dos Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e 

uma parte do sudeste do Maranhão, a chuva não apresenta 

padrão de regularidade (LANDO; QUEIROZ; MARTINS, 2017). 

A disponibilidade da água para a população é uma forma 

de representação dos problemas de desigualdades sociais, 

assim como, das necessidades de melhor qualidade de vida de 

uma massa significativa da população mundial, sendo 

representada na área ambiental, socioeconômica e da saúde 
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coletiva, que pode limitar as oportunidades a saúde das 

gerações futuras (JUNIOR; LEITÃO, 2017). 

A falta de saneamento básico é um grave problema para 

a saúde pública no país, favorecendo a manifestação de 

doenças na população como a diarréia, Hepatite A, Dengue, 

Febre Amarela, Leishmanioses, Filariose linfática, Malária, 

Doença de Chagas, Esquistossomose, Leptospirose, Tracoma, 

Conjuntivites, Micoses superficiais, Helmintíases, Teníases, 

Cólera, Febre tifóide e paratifóide (RODRIGUES et al., 2017). 

Tendo em vista que, a falta de água potável afeta 

diretamente a qualidade de vida da sociedade, propiciando a 

ocorrência de epidemias de doenças na população, afetando o 

desenvolvimento social e o processo de bem-estar, é notório 

afirmar que a utilização de cisternas é uma estratégia eficaz no 

controle dessa problemática (ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 

2016). 

Embora as regiões áridas e semiáridas necessitem em 

maior proporção da utilização de cisternas, o método 

apresenta-se como forte alternativa para qualquer área 

vulnerável a períodos de estiagem (CANDIOTTO, GRISA, 

SCHIMITZ, 2015). 

O programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) foi 

idealizado no ano de 2001 pela Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e representa um sistema simplificado de 

reaproveitamento de água da chuva, o qual apresenta suma 

importância na qualidade de vida dos residentes rurais que não 

fazem o uso do sistema de saneamento básico e sofrem pela 

redução da disponibilidade de água (GOMES; HELLER, 2016). 

O PIMC visa beneficiar aproximadamente cerca de cinco 

milhões de pessoas abrangendo toda a região do semiárido. O 
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programa já desenvolveu 499.387 cisternas e beneficiou mais 

de 2 milhões de pessoas (CUNHA, 2014). 

Para aderir-se ao P1MC, faz-se necessário que as 

comunidades e famílias interessadas estejam inscritas no 

Cadastro Único para programas sociais. Ademais, alguns 

critérios são estabelecidos como: a mulher deverá ser a chefe 

da família; a família deve apresentar baixa renda, ter crianças 

de 0 a 6 anos de idade e possuir crianças e adolescentes 

frequentando escolas; apresentar idade igual ou superior a 65 

anos; ser deficiente físico ou mental e residir em zona rural sem 

água encanada ou com qualidade insuficiente para que haja o 

consumo (JUNIOR; LEITÃO, 2017). 

A utilização de cisternas é uma opção eficiente para 

disponibilizar água para o consumo humano no semiárido 

brasileiro, por apresentar fatores físicos e socioeconômicos 

enquadrados à região, tendo em vista que, os custos para sua 

implantação são acessíveis, facilitando consequentemente o 

uso pelas famílias rurais (CUNHA, 2014). 

O desenvolvimento da construção de cisternas no país 

se tornou uma política pública, principalmente na região 

semiárida do Nordeste, porém outras regiões também aderiram 

essa iniciativa (CANDIOTTO, GRISA, SCHIMITZ, 2015). 

Assim, o P1MC além de ser um programa que promove 

a construção de cisternas para o acesso de água às 

comunidades, também incentiva o desenvolvimento local na 

região do Semiárido, que neste caso é o semiárido Paraibano, 

com ênfase ao gurinheense (CUNHA, 2014; GOMES; HELLER, 

2016). 

Nas localidades de Gurinhém é comum o convívio da 

população no requisito de deficiência ao acesso de água. Dessa 
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forma, a utilização de cisternas é considerada uma boa 

alternativa para uma melhor distribuição hídrica a população 

(CUNHA, 2014). 

É notório afirmar que a construção de cisternas é uma 

estratégia eficaz no controle da escassez de água e tornou-se 

uma política pública no Brasil, apresentando grande relevância 

na região Nordeste, que sofre com irregularidades das chuvas 

(CANDIOTTO, GRISA, SCHIMITZ, 2015). 

Dentre os diversos tipos de cisternas, como a de tela e 

cimento e a de alvenaria e vinil, a de placas pré-moldadas 

ganhou ênfase no P1MC, devido ao seu baixo custo, a sua 

ampla durabilidade e segurança e por ser de fácil construção 

(CUNHA, 2014). 

A construção das cisternas de placas segue alguns 

parâmetros específicos. Primordialmente a cisterna deve ser 

enterrada com aproximadamente cerca de três quartos de 

altura das paredes laterais do nível do terreno, objetivando 

abranger um armazenamento de 16.000 litros de água, exceto 

em situações de reservatório comunitário, a qual poderá 

armazenar até 25.000 litros. Em relação à estrutura, possui 

tamanho de 50 por 60 cm e 3 cm de espessura e se configura 

em placas de concreto, que servirão para o levantamento das 

paredes, conforme mostra a Figura 2 (CUNHA, 2014).  

A qualidade e a quantidade de água armazenada nas 

cisternas estão amplamente relacionadas às suas técnicas de 

construção. Em alguns casos, a ocorrência de vazamentos leva 

a perdas exuberantes da água. Ademais, a mão de obra 

desqualificada propicia falhas, bem como, a utilização de 

materiais desapropriados facilita a entrada de partículas 
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inadequadas no reservatório, favorecendo a contaminação da 

água armazenada (CUNHA, 2014). 

 

Figura 2. Cisterna de placa. 

 
Fonte: CUNHA (2014) 

 

A coleta de água através de cisternas ocorre por meio de 

diversas etapas, conforme nota-se na figura 3. Nos períodos de 

chuva a água que cai no telhado é direcionada pelas calhas 

para um filtro, objetivando eliminar todas as impurezas. 

Posteriormente, fica armazenada em um reservatório com um 

aparelho conhecido por sifão ladrão, o qual servirá como 

barreira e impedirá o transbordamento da água. Após esses 

ciclos, o recurso estará viável para a reutilização em diversas 

atividades domésticas (ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 

2016). 
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Figura 3. Funcionamento de uma cisterna. 

 

 

Fonte: ROTHER; DEWES; SCHNEIDER (2016) 

 

Mediante o avanço significativo dessa tecnologia, a 

qualidade da água nesses reservatórios proporciona problemas 

de saúde aos que fazem seu uso, relacionado à falta de higiene 

e a forma de tratamento estabelecida nessas águas (CUNHA, 

2014). 

Corroborando com essa tese, pesquisas enfatizam que 

dentre os benefícios da implantação das cisternas alguns 

problemas são identificados, levando a evidenciarem a 
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necessidade de implementação de formas de tratamento para 

a água, tendo em vista que, embora disponibilizada em 

reservatórios não é considerada potável (LORDELO et al., 

2017).  

Segundo Cunha (2014), alguns cuidados devem ser 

estabelecidos para conservação da água das cisternas, visando 

prevenir a propagação de doenças à população, dentre os quais 

tem-se: utilização de cobertura impermeável; proteção de telas 

para a entrada da água e o extravassor, evitando a entrada de 

insetos e limpeza uma vez por ano do reservatório. Ademais, 

ainda acrescenta que o reservatório deve ser dotado de uma 

abertura conhecida por visita, para possibilitar inspeção e 

limpeza.  

Em relação à higiene das cisternas, faz-se necessário 

que o telhado e o reservatório estejam constantemente limpos, 

para evitar a contaminação por fezes vezes de ratos, animais 

mortos e qualquer outro tipo de sujeira que afete a qualidade da 

água (ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 2016). 

No âmbito econômico a utilização de cisternas apresenta 

boa relação custo-benefício, já que não apresenta custo 

elevado para sua implantação e manutenção, podendo ser 

instalada em qualquer ambiente. Já na esfera ambiental, 

proporciona amplos benefícios ao meio ambiente, por ser um 

método sustentável e em função de sua coleta da água da 

chuva, evita que a mesma seja direcionada a rios, lagos ou 

esgotos, reduzindo consequentemente a probabilidade de 

ocorrer enchentes (ROTHER; DEWES; SCHNEIDER, 2016). 

De acordo com dados disponibilizados pelo 

SigCisternas, de 2001 a 2014 foram realizadas 318 cisternas no 

município de Gurinhém, mais especificamente nas 
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comunidades de Uruçu, Manecos e Riacho Verde, por meio de 

recursos vinculados à Igreja Católica e com Fundo Rotativo 

Solidário. Já nos anos de 2014 a 2017 foram construídas mais 

182, totalizando o quantitativo de 500 cisternas na região, 

conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Cisternas construídas entre 2014 e 2017 nas 

comunidades do município de Gurinhém. 

Comunidades de 

Gurinhém 

Número de cisternas 

Uruçu 31 

 

Matão 10 

 

Abraão 5 

 

Arroz 3 

 

Carrapicho 1 

 

Volta 7 

 

Fazenda Barreiros 3 

Gurinhenzinho 11 

 

Lagoa de Serra 13 

 

Lagoa de Pipucas 30 

 

Manecos 24 

 

Manipeba 2 

 

Riacho Verde 15 
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São Jose 12 

 

Alto dos Muros 2 

 

Buenos Aires 6 

 

Pau Cheiroso 6 

 

Primavera 1 

 

Total 182 

 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Os dados obtidos pela Tabela 1 evidenciaram que o 

desenvolvimento de cisternas tornou-se crescente no município 

de Gurinhém dentre os anos de 2001 a 2017, denotando sua 

eficácia, tendo em vista que, a população da localidade 

apresenta problemas como à escassez de água e falta de 

saneamento básico.   

De acordo com Cunha (2014), em pesquisa feita in loco 

sobre a qualidade de água de uma cisterna em Uruçu, uma das 

comunidades de Gurinhém que fazem o uso desse método 

inovador, foi possível constatar a presença de insetos no 

reservatório. 

A respectiva vertente evidencia que a ocorrência de 

déficit de higienização nas cisternas é presente no município, 

interferindo nas condições de saúde dos residentes da região. 

Dessa forma, faz-se necessário que o investimento dessa 

estratégia se intensifique cada vez mais na cidade, com 

atenção elaborada ao tratamento da água, para que seja de 



APLICAÇÃO DO PROJETO UM MILHÃO DE CISTERNAS (P1MC) ÀS 
COMUNIDADES RURAIS DE GURINHÉM: UMA ANÁLISE DA SAÚDE E DO MEIO 

AMBIENTE  

632 
 

qualidade e capaz de contribuir significativamente na 

manutenção da saúde dos moradores, como também, é 

imprescindível que se tenham orientações educativas a 

população sobre cuidados específicos com a higiene dos 

reservatórios, reduzindo a susceptibilidade de alojamento de 

insetos nos mesmos (CUNHA, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, a utilização de cisternas no município de 

Gurinhém apresenta amplo crescimento e é uma relevante 

alternativa para reduzir a escassez de água na região. No 

entanto, alguns problemas de saúde podem ser identificados 

associados ao uso dessa inovação. 

A água armazenada nas cisternas é útil para diversas 

atividades domésticas, no entanto não é considerada potável. 

A falta de higienização nesses reservatórios é comum no 

município, propiciando o alojamento de partículas estranhas ou 

de insetos propriamente ditos no seu interior, o que torna a 

população vulnerável ao acometimento de diversas afecções.  

No âmbito econômico, essa estratégia de 

reaproveitamento das águas pluviais apresenta baixo custo 

financeiro, como também, é de fácil desenvolvimento físico. 

Porém, a utilização de materiais inadequados na sua 

construção interfere na qualidade e quantidade da água 

armazenada. Já a nível ambiental, as cisternas apresentam-se 

como método sustentável.  

Torna-se evidente, portanto, que esse método inovador 

é de grande valia para a população do município que vivencia 



APLICAÇÃO DO PROJETO UM MILHÃO DE CISTERNAS (P1MC) ÀS 
COMUNIDADES RURAIS DE GURINHÉM: UMA ANÁLISE DA SAÚDE E DO MEIO 

AMBIENTE  

633 
 

de forma contínua períodos de irregularidade das chuvas, 

porém sua utilização inadequada promove uma série de danos. 

Vale salientar que todos os benefícios e aspectos 

negativos advindos da construção dessas cisternas refletirão na 

qualidade de vida dos moradores da respectiva localidade. 

Nessa conjuntura, faz-se necessário que juntamente ao 

aprimoramento de cisternas no município, sejam desenvolvidas 

estratégias que possibilitem qualidade das águas armazenadas 

e orientações educativas que norteiem o público populacional 

sobre os cuidados necessários de higienização desses 

reservatórios. Dessa forma, sua utilização acarretará diversos 

benefícios, sendo capaz de contribuir em grande proporção na 

qualidade de vida e manutenção da saúde dos moradores da 

região.  
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RESUMO: Diversos tipos de dores exibem flutuações temporais 
na sua intensidade ao longo de 24 horas, característica de 
ritmos biológicos circadianos. O conhecimento desses ritmos 
endógenos, que promovem as respostas orgânicas tanto 
funcionais como em condições patológicas álgicas, por 
exemplo, permite que se otimize o período do tratamento. 
Dessa forma, pode-se minimizar os efeitos adversos das 
terapias analgésicas. Objetivo: Descrever achados da 
literatura atual acerca dos aspectos da Cronobiologia 
relacionados ao sistema endógeno da dor. Materiais e Método: 
Trata-se de uma revisão narrativa de artigos publicados nos 
últimos cinco anos. As buscas foram realizadas na 
PubMed/MEDLINE nos meses de outubro e novembro de 2018. 
Utilizou-se os descritores: Pain, Chronic Pain, Chronobiology, 
Chronotherapy, Circadian. Não houve restrição quanto à idioma 
ou tipo de metodologia empregada nos artigos encontrados. 
Resultados: Os estudos encontrados foram relativos à 
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migrânea, cefaleia em salvas, condições reumatológicas e dor 
neuropática. Observou-se que padrões circadianos e outros 
fatores podem contribuir para variações temporais na 
experiência da dor, incluindo flutuações no humor, sono, 
atividade opióide endógena e mediadores inflamatórios. 
Conclusões: Interações entre neurônios, hormônios, genes, 
células imunes e glia são funcionais de acordo com o padrão 
intrínseco de ativação circadiana verificado em condições 
álgicas. Assim, destaca-se a importância da aplicação da 
cronoterapia para tratamento da dor para minimizar efeitos 
adversos e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 
indivídiuos.  
Palavras-chave: Dor. Cronobiologia. Ritmos Fisiológicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A dor é definida pela International Association for the 

Study of Pain – IASP (2018) como “experiência sensorial e 

emocional desagradável associada a dano tecidual real ou 

potencial, ou descrita em termos de tais danos”. Assim, o 

sistema sensorial da dor tem como função proteger o 

organismo, procurando identificar processos que estão 

causando ou que possam causar lesão tecidual (HAUSER; 

JOSEPHSON, 2015). 

As respostas álgicas podem ser provenientes de 

variações temporais na liberação de moduladores. Essa 

variação temporal pode ser cíclica, denominando-se assim 

ritmos endógenos circadianos. Os ritmos circadianos afetam a 

maioria das condições fisiológicas, funções cognitivas e 

comportamento (LEOCADIO-MIGUEL et al., 2017). Ritmos 

biológicos são autossustentáveis e são originados no núcleo 

celular, devido aos clock genes, que funcionam temporalmente. 

Essa característica intrínseca é determinada geneticamente 
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nos seres vivos. O padrão circadiano de liberações de 

moduladores, pode ter um ritmo que acontece ao longo das 24 

horas, aproximadamente (LEOCADIO-MIGUEL et al., 2018). 

Diversos padrões circadianos e outros fatores podem 

contribuir para variações temporais em muitos aspectos da vida 

como na experiência da dor, flutuações no humor, sono, 

atividade opióide endógena e mediadores inflamatórios 

(GILRON, 2016; DA SILVA et al., 2017; LEOCADIO-MIGUEL et 

al., 2017). Dessa forma, pesquisadores dedicam-se para 

determinar a finalidade, controle e função dos ritmos 

circadianos, bem como as consequências de um mau 

funcionamento do sistema circadiano e seu impacto em 

aspectos fisiopatológicos (SEGAL et al., 2018). 

A partir do momento que entendermos melhor os  efeitos 

cronobiológicos, terapias podem ser estabelecidas de acordo 

com os ritmos circadianos para otimização dos resultados 

através da fototerapia (o uso de luz artificial para redefinir ou 

ajustar ritmos) e cronoterapia (onde os ritmos circadianos do 

corpo são usados para o planejamento de tratamentos) (SEGAL 

et al., 2018). Dessa forma, esse estudo objetiva descrever 

achados da literatura atual acerca dos aspectos da 

Cronobiologia relacionados ao sistema endógeno da dor. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O estudo trata-se de uma revisão narrativa sobre 

aspectos cronobiológicos envolvidos com a dor. Foram 

realizadas buscas nas bases de dados PubMed/MEDLINE 

durante os meses de outubro e novembro de 2018. Utilizou-se 

os descritores: Pain, Chronic Pain, Chronobiology, 

Chronotherapy, Circadian. Aplicou-se o filtro de seleção para 
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artigos publicados nos últimos cinco anos. Não houve restrição 

quanto ao idioma ou tipo de metodologia empregada nos artigos 

encontrados. 

 A busca culminou em 216 artigos. Além disso, realizou-

se busca na lista de referências dos artigos que apresentaram-

se  pertinentes à temática. As informações obtidas dos artigos 

que se enquadravam no tema foram resumidas e agrupadas 

nos seguintes tópicos: Conceitos Básicos da Cronobiologia; 

Sono e Dor; Cronobiologia da Dor; Cronoterapia na Dor; e 

Perspectivas Futuras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conceitos Básicos da Cronobiologia 

 

A Cronobiologia se origina das palavras gregas chronos 

(tempo), bios (vida), e logos (ciência) e é definida como o estudo 

da recorrência de ritmos biológicos que regulam temporalmente 

vários processos vitais (LEOCADIO-MIGUEL et al., 2017). 

Exemplos de fenômenos rítmicos incluem o ciclo de 

sono/vigília, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, 

atividade nervosa, entre outros. Esses ritmos também foram 

relatados em nível molecular, regulando e mediando a secreção 

hormonal, processos de transdução de sinal, cinética 

enzimática, atividade de receptores e expressão gênica 

(SEGAL et al., 2018; DA SILVA et al., 2017; BUTTGEREIT et 

al., 2015). 

Os estudos cronobiológicos geralmente apresentam 

análise de ritmos circadianos, um termo utilizado pela primeira 

vez por Franz Halberg (1960). Este tipo de ritmo cronobiológico 

refere-se a ritmos com um período de aproximadamente 24 
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horas (MATOS, BORBA, OROZCO-SOLÍS, 2013). Pode ser 

dividido em duas categorias principais: ritmos diurnos e 

noturnos. O ritmo diurno, descreve um ritmo em que o 

organismo está ativo durante a luz do dia e em repouso durante 

a noite (por exemplo, humanos). Ritmos noturnos referem-se 

aos organismos que estão ativos durante a noite e em repouso 

durante o dia (por exemplo, ratos) (SEGAL et al., 2018; 

LEOCADIO-MIGUEL et al., 2017; LEOCADIO, MENNA-

BARRETO, 2016).  

Existem outros tipos de ritmos cronobiológicos, como os 

ritmos infradianos e ultradianos. Os ritmos infradianos têm um 

período maior que 24 horas (por exemplo, ritmo sazonal que 

está relacionado com o Transtorno Afetivo Sazonal, entre 

outros). Ritmos ultradianos apresentam períodos menores que 

24 horas e incluem processos como a síntese de proteínas, 

atividade enzimática, regulação das concentrações de 

adenosina trifosfato (ATP) e hormônios, respiração celular e 

regulação do pH citoplasmático (BRODSKY, 2014; ISOMURA; 

KAGEYAMA, 2014; MATSUI et al., 2016; SEGAL et al., 2018). 

Atualmente, sabe-se que a expressão da ritmicidade 

circadiana é modulada por sistemas de temporização 

circadiana (LEOCADIO-MIGUEL et al., 2017). Em mamíferos, 

os geradores desses ritmos internos, encontram-se no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e os periféricos estão em órgãos como 

fígado, pulmão, entre outros (MATOS, BORBA, OROZCO-

SOLÍS, 2013).  

Há diversas pistas temporais capazes de sincronizar a 

ritmicidade circadiana e são controladas por sistemas 

diferentes. Pelo menos dois são bastante estudados: 1) sistema 

circadiano sincronizado pela luz (em inglês, Light-Entrainable 

Oscillator – LEO) e 2) sistema circadiano sincronizado por 
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alimento (em inglês, Food Entrainable Oscillator – FEO). Há 

também um outro que possui o oscilador circadiano sensível à 

mentanfetamina (em inglês, Methamphetamine Sensitive 

Circadian Oscillator – MASCO), entre outros tipos de 

osciladores (MATOS, BORBA, OROZCO-SOLÍS, 2013; 

LEOCADIO MIGUEL, MENNA-BARRETO, 2016).  

Nos mamíferos, o controle do Sistema LEO é realizado 

no núcleo supraquiasmático (NSQ) (Figura 1). O NSQ, 

localizado no o hipotálamo anterior medial, é muitas vezes 

referido como o “master clock” ou “master pacemaker” dos 

ritmos circadianos (MATOS, BORBA, OROZCO-SOLÍS, 2013; 

SILVA et al., 2018). Dessa forma, quando o NSQ é removido, 

verifica-se que a ritmicidade em vários processos, como o 

comportamento e a função endócrina desaparecem (SEGAL et 

al., 2018; FRANKEN, 2013). 

Há ainda osciladores circadianos fora do NSQ, os 

"relógios periféricos", os quais são encontrados em quase todas 

as células do corpo, mas têm uma correlação que depende, 

mas não totalmente, do NSQ para o arrastamento e 

manutenção adequados do ritmo circadiano. O NSQ sincroniza 

relógios periféricos para um ritmo comum de 24 horas e garante 

que todos os processos no corpo estejam coordenados e 

funcionando de forma sincronizada (SEGAL et al., 2018; DA 

SILVA et al., 2017; SILVA et al., 2018). 
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Figura 1. Controle de ritmos cronobiológicos a nível central e 
molecular.  

 
Fonte: Adaptado de SEGAL et al. (2018).  

Essa coordenação rítmica depende de elementos 

nucleares contidos nas células que geram esses ritmos 

intrínsecos (o relógio, ou oscilador molecular). Os genes do 

relógio, ou genes osciladores (clock genes) Bmal1 e Clock 

heterodimerizam (agindo como um fator de transcrição) e ligam-

se a sequências E-box de genes com funções metabólicas ou 

hormonais, por exemplo, controlados por relógio circadiano. 

Reguladores negativos (Período1/2 e Criptocromo1/2; 

PER/CRY) e positivos (receptores órfãos relacionados com 

RAR; ROR) deste ciclo são também expressos. O complexo 

REV-ERB (codificado por NR1D1 e NR1D2) controla um ciclo 

de feedback autoregulatório que reprime a transcrição de Bmal1 
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e bloqueia ligações ROR de elementos responsivo-ROR 

(RORE) (SEGAL et al., 2018; FRANKEN, 2013). 

Como relatado inicialmente, um dos exemplos de ritmo 

circadiano é o sono e vigília. Este ritmo é sincronizado com o 

ciclo noite-dia/claro-escuro por “zeitgebers”, também 

denominados sincronizadores, por exemplo: temperatura, 

intensidade da luz, alimentação e atividades sociais. Dessa 

forma, alterações no ritmo circadiano podem desencadear 

dificuldades para iniciar e manter o sono (DA SILVA et al., 

2017).  

Portanto, transtornos do sono podem surgir quando o 

padrão do ciclo sono-vigília distanciam-se dos limites 

considerados normais, havendo um desalinhamento entre o 

período de sono e as atividades  cotidianas dos indivíduos. Tal 

dessincronia está relacionada a fatores genéticos; cronotipo, ou 

seja, duração do sono adequada e horário preferido para dormir 

de cada indivíduo; aspectos emocionais; profissão e condições 

patológicas (DA SILVA  et al., 2017; FRANKEN, 2013; SILVA et 

al., 2018). Como exemplo desta última, há os asperctos da dor, 

seja esta aguda (episódica) e crônica. 

 

Sono e Dor 

 

A maioria dos indivíduos com dor crônica passam a ter 

dificuldades no sono após o surgimento da condição álgica. A 

relação entre insônia e dor crônica parece ser direta: a dor 

causa excitação emocional e a excitação interfere na 

capacidade de iniciar e manter o sono (ODO et al., 2014). Tais 

alterações no sono são capazes de interagir com 

processamento central da dor e mecanismos inflamatórios, 
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provocando a intensificação da dor, prejuízo no humor e 

declínio na funcionalidade física (TANG; SANBORN, 2014). 

A dor neuropática (DN), por exemplo, interfere 

significativamente no sono, bem como, leva a mudanças na 

expressão de RNA mensageiro (mRNA) de receptores MT 1A e 

1B no hipotálamo de camundongos (ODO et al., 2014). Tais 

receptores MT1 estão envolvidos na regulação do ritmo 

circadiano, no início do sono, na vigília e apresenta efeito 

analgésico contra a dor crônica (COMAI et al., 2013; ODO et 

al., 2014). A má qualidade do sono, por sua vez, contribui para 

consequências negativas da convivência com a dor. Portanto, 

é provável que o tratamento de distúrbios do sono seja benéfico 

no alívio dos sintomas álgicos (ODO et al., 2014). 

O sono e a vigília são controlados pelo sistema de 

neurotransmissão ascendente cerebral, o qual participa da 

formação do ritmo circadiano (ODO et al., 2014). O sono em 

humanos normalmente apresenta fases que se alternam e 

possuem duração de aproximadamente 90 minutos. Nestas 

fases, a atividade cerebral passa por diferentes frequências 

elétricas, ao passo que o cérebro deixa uma condição em que 

o indivíduo se encontra acordado para o estado de sono 

(BIGAL; HARGREAVES, 2013).  

Durante o sono, segue-se progressivamente pela fase 

que não há movimento rápido dos olhos (do inglês: “non-rapid 

eye movement” - NREM, Estágios 1 ao 4). Em seguida, passa-

se para o estágio de movimento rápido dos olhos (do inglês: 

“rapid eye movement” - REM), quando acontecem os sonhos e 

o relaxamento muscular profundo, com duração de 20% a 25% 

de um sono de oito horas (BIGAL; HARGREAVES, 2013). Os 

estágios profundos do sono NREM (estágios 3 e 4) são os mais 

restauradores, envolvidos com vários processos fisiológicos 
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como consolidação da memória, regulação metabólica e queda 

da pressão sanguínea (ODO et al., 2014). 

Da mesma forma, alterações nos hábitos de sono, 

podem desencadear prejuízos à saúde (LEOCADIO MIGUEL, 

MENNA-BARRETO, 2016). A privação do sono, por exemplo, 

pode exacerbar o autorrelato da dor (LUND et al., 2014), 

possivelmente por disfunção das vias descendentes inibitórias 

da dor, por exemplo, a deficiência da inibição descendente da 

dor relacionada à serotonina. Assim, o limiar de dor é diminuído 

e o indivíduo pode ser mais propenso ou sensível à dor, como 

ocorre nas crises de cefaleia (HOLLAND et al., 2014). 

Nesse contexto, a migrânea é um tipo de cefaleia 

primária, na qual observa-se a ocorrência de distúrbio no sono 

em 30% a 50% dos portadores, sendo este considerado um 

gatilho para as crises. Por outro lado, o sono restaurador 

provoca alívio nas crises migranosas (LIN et al., 2016). Dessa 

forma, a relação entre a migrânea e o sono será apresentada 

em um tópico a parte.  

 

Alterações do Sono na Migrânea 

 

A migrânea possui intensidade moderada a forte, 

geralmente com caráter pulsátil, apresentando-se 

predominantemente de forma hemicraniana, com duração de 4 

a 72 horas (INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY, 2013; 

CAROD-ARTAL, 2014). A sua forma crônica (≥15 dias/mês) é 

considerada um desafio para os centros de saúde em relação 

ao processo de cronificação e ao uso abusivo de medicação 

que geralmente encontra-se associado ao quadro clínico dos 

indivíduos (RAGGI et al., 2015). Em comparação com a forma 

episódica, a Migrânea Crônica (MC) proporciona maior 
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incapacidade, impacto na qualidade de vida, utilização do 

sistema de saúde e número de comorbidades (ADAMS et al., 

2015).  

Indivíduos com MC geralmente relatam sonolência 

diurna no período ictal e interictal das crises (BARBANTI et al., 

2013). Privação de sono, dormir em excesso ou mudança de 

horários de sono podem aumentar a propensão e até 

desencadear crises de migrânea (CHO; CHU, 2015). Assim, 

observa-se que indivíduos com MC são propensos a cefaleias 

matinais devido à insuficiência do sono (LIN et al., 2016). Por 

outro lado, verificou-se que o sono de qualidade pode aliviar as 

crises de migrânea, embora possam ocorrer crises após 

cochilos diurnos (CHO; CHU, 2015). 

A insônia é a queixa de sono mais comum entre 

indivíduos com MC, a qual apresenta-se mais intensa e 

frequente do que em indivíduos com migrânea episódica (ME). 

Os distúrbios do sono podem predispor os indivíduos a crises 

de migrânea por afetar o sistema trigeminovascular de 

processamento da dor e, portanto, desempenham uma função 

na cronificação da migrânea (YANG; WANG, 2017). A Terapia 

Cognitivo Comportamental para Insônia (TCCi) tem contribuido 

na reversão da MC em ME (SMITHERMAN et al., 2016). 

A rede de sinalização trigeminal da dor converge em 

múltiplos níveis com as redes neurais que regulam o sono e a 

vigília, como no tronco cerebral e no hipotálamo. Dessa forma, 

tanto a dor como a privação de sono podem ser gatilhos para 

crises de migrânea. Tais crises podem ser desencadeadas por 

estresse, fadiga, ou maus hábitos de sono, que ativam o 

sistema do hipotálamo e orexina concomitantemente (YANG; 

WANG, 2017).  
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A orexina secretada pelo hipotálamo estimula os 

neurônios da parte ventrolateral da substância cinzenta 

periaquedutal, que inibe a atividade antinociceptiva no núcleo 

caudal trigeminal, onde os aferentes do trigêmeo convergem 

para o tronco encefálico (YANG; WANG, 2017). No tronco 

encefálico, o núcleo dorsal da rafe e o locus coeruleus, que 

regulam sono REM através da atividade serotoninérgica e 

noradrenérgica, modulam os neurônios trigeminovasculares 

projetando-se para o tálamo e hipotálamo (HOLLAND et al., 

2014). Estes sistemas são considerados a base para explicação 

das interações entre sono e migrânea e pode estar envolvido 

na sua cronificação (YANG; WANG, 2017). 

 

Cronobiologia da Dor 

 

Além do sono, vários tipos de dor crônica exibem 

flutuações temporais na intensidade da dor ao longo de um dia 

- ciclo dia/noite (GILRON; BAILEY, 2013). Fatores 

biopsicológicos, ambientais e genéticos da dor sugerem que a 

nocicepção e a experiência da dor variam ao longo do ciclo 

circadiano (GILRON, 2016). 

A variação circadiana da dor crônica é relacionada com 

a variação da expressão do receptor opióide-µ na substância 

cinzenta periaquedutal em estudo com camundongos que 

sofreram lesão do nervo ciático (TAKADA et al., 2013). Além 

dos opióides endógenos, a dor também apresenta relação com 

cortisol e melatonina. Isso surgere um possível sistema de 

modulação endógena na nocicepção e/ou na atividade 

circadiana da condição patológica (GILRON; GHASEMLOU, 

2014).   
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 Exemplos comumente conhecidos são relacionados às 

condições reumáticas, pela acentuação da intensidade da dor 

e rigidez no início da manhã em comparação ao final do dia 

(GILRON, 2016). Aspectos cronobiológicos estão presentes 

também na Artrite Reumatoide (AR), por exemplo, cujos 

sintomas reumáticos típicos são possivelmente mediados por 

ritmos circadianos dos níveis de citocinas e hormônios 

(BUTTGEREIT et al, 2015). 

 Em termos de DN, esta é frequentemente associada a 

flutuações ao longo do dia sendo mais intensa durante a noite. 

A DN é definida como uma “dor causada por uma lesão ou 

doença do sistema nervoso somatossensorial” (IASP, 2018). 

DN por lesão periférica, por exemplo, apresenta-se um terço 

mais intensa a noite quando comparada com sua intensidade 

durante o dia. Esse padrão temporal é mantido mesmo com 

tratamento farmacológico com gabapentina, nortriptilina e 

morfina, além de apresentar-se mais intensa em mulheres que 

em homens (GILRON; GHASEMLOU, 2014). Existem, ainda, 

diferenças rítmicas entre os tipos de DN. A neuropatia diabética, 

por exemplo, apresenta maior variação da dor diurna quando 

comparado à neuralgia pós-herpética, sendo mais evidente em 

mulheres versus homens (GILRON, 2016). 

 A dor inflamatória aguda decorrente de cirurgia, por 

exemplo, é mais intensa pela manhã e mais leve no final do dia. 

A sensibilidade nos dentes, por sua vez, apresenta-se máxima 

no início da tarde e mínima no início da manhã. Já indivíduos 

com cólica biliar relataram dor mais severa entre as 23h00min 

e às 3h00min da manhã. Mulheres em trabalho de parto, 

referem dor mais intensa à noite quando comparada à manhã e 

tarde (COSTA-MARTINS et al., 2014; GILRON, 2016). 
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Em termos de migrânea, esta ocorre predominantemente 

pela manhã (entre 06h00min e 11h59min), com menor 

frequência entre 18h00min e 23h59min e das 00h00min às 

05h59min. As características migranosas (dor severa, 

hemicraniana, com caráter pulsátil, agravada por movimentos, 

com náuseas/vômitos, foto e fonofobia) também apresentaram 

um padrão circadiano, predominando entre 06h00min e 

11h59min (GILRON, 2016; PARK et al., 2018).  

 

Mecanismos Fisiológicos 

 

Muitas funções imunológicas estão envolvidas com a 

dor, como o recrutamento e adesão de leucócitos, produção de 

citocinas e proliferação celular, as quais também apresentam 

ação circadiana. Por outro lado, os mediadores imunológicos 

podem agir sobre clock genes e influenciar a expressão gênica 

dos mesmos (SEGAL et al., 2018) (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Gene e mediadores  imunológicos envolvidos com a 

dor que apresentam ritmo circadiano. 

 

Típo de Célula  Gene Citocina 

Monócito BMAL1 CCL2, CCL8 

 PER1 CCR2 

 CLOCK CCL2 

Células T BMAL1 CCR7 

Células NK PER1 
IFN-γ, perforina, 

granzima B 

 PER3 IL-6 

 PER2 IFN-γ, IL-1b 
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Macrófagos CRY1/CRY2 
IL-6, CXCL1,and 

TNF-α 

 BMAL1 CCL2, CCL8 

 REV-ERBa, BMAL1 IL-6 

 REV-ERBa CCL2 

Fibroblastos CRY1/CRY2 TNF-α, IL-6 

Células Epiteliais BMAL1 CXCL5 

Micróglia BMAL1 IL-6 

Mastócitos BMAL1 
IL-6, IL-13, TNF-

α 

Desconhecidas PER2 IFN-γ 

 CLOCK/BMAL1 TLR-9 

 CRY1/CRY2 TNF-α 

 PER1 CCR2 

 REV-ERBa CCL2 

 CLOCK TGF-β 

Fonte: Adaptado de SEGAL et al. (2018). 

 
A dor inflamatória e neuropática são moduladas por 

interações entre neurônios, células imunes e glia, e apresentam 

ritmos circadianos distintos. A resposta inflamatória, em 

especial a infiltração e ativação de células imunológicas 

contribui para geração e manutenção da dor. Entre estas 

células inflamatórias estão células mielóides e linfóides na 

circulação, bem como células residentes em tecidos (SEGAL et 

al., 2018; BUTTGEREIT et al., 2015).  

No SNC, a micróglia e os astrócitos são considerados 

células inflamatórias residentes no tecido e estão entre as 

primeiras a responder a lesão ou doença central, como 

esclerose múltipla, lesão medular e dor. Mediadores secretados 

por essas células, como as citocinas quimiocinas, são capazes 

de ativar direta ou indiretamente e/ou sensibilizar os neurônios 
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sensoriais para causar ou potencializar a resposta da dor 

(SEGAL et al., 2018; BUTTGEREIT et al., 2015).  

Tem sido sugerido que a variação circadiana de 

respostas à dor em estudos com animais roedores é afetada 

por alterações em hormônios hipofisários, monoaminas 

endógenas e opióides. Existem também evidências 

apresentando oscilações diurnas na expressão de RNAm de 

variados componentes: citocinas e quimiocinas, 

neuropeptídeos e canais iônicos (CERMAKIAN et al., 2013; 

GILRON; GHASEMLOU, 2014; NAKAO, 2014). 

 Entre os alvos prováveis para a ação dos clock genes 

estão interleucina-6, substância-P e a subunidade 2d dos 

canais de cálcio. Receptores opióides são importantes em 

condições neuropáticas com variações nos receptores 

opióides-µ na substância cinzenta periaquedutal após lesão do 

nervo ciático (GILRON; GHASEMLOU, 2014). 

A melatonina, um hormônio secretado pela glândula 

pineal é importante para os padrões circadianos. Esta também 

pode ativar o sistema opióide, influenciando a dor de origem 

mecânica (GILRON; GHASEMLOU, 2014). A expressão de 

receptores de melatonina também são alterados após lesão de 

nervos periféricos, sendo uma possível explicação para 

distúrbios do ciclo do sono e vigília que podem desencadear 

efeitos sistêmicos (ODO et al., 2014; BUTTGEREIT et al., 

2015). 

 

Cronoterapia para Dor 

 

 O conhecimento cronobiológico de ritmos e flutuações de 

condições patológicas permite que se estabeleça uma 

otimização no período do tratamento. Por conseguinte, 
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maximizando os efeitos benéficos da intervenção e 

minimizando os efeitos adversos das terapias (disfunção 

cognitiva diurna, por exemplo) (GILRON, 2016; BARLOESE et 

al., 2018). Este tipo de tratamento orientado por padrões 

cronobiológicos denomina-se cronoterapia. 

 Foi verificado, por exemplo, que indivíduos com cefaleia 

em salvas episódica (CSe) apresentam um ritmo de crises 

circadiano (24 horas). Os mesmos apresentam melhores 

resultados ao administrar medicação profilática no período da 

noite, quando são mais vulneráveis ao aparecimento da crise. 

Por outro lado, indivíduos com cefaleia em salvas crônica (CSc) 

possuem flutuações ultradianas (<24 horas) e apresentam 

melhores resultados com medicação profilática administrada 

durante todo o dia. Dessa forma, pode-se explicar as diferenças 

observadas nos efeitos de tratamentos específicos para CSc 

(BARLOESE et al., 2018). 

 Uma possível explicação para tal fato seria que há baixa 

influência do núcleo supraquiasmático em indivíduos  com CSc, 

já que esta estrutura é um forte oscilador circadiano, e não 

ultradiano. Além disso, a melatonina apresenta uma resposta 

mais forte na CSe que CSc (BARLOESE et al., 2018). As 

hipocreatinas também atuam na modulação da atividade do 

núcleo supraquiasmático e a sinalização destas estaria 

reduzida na CSc (BELLE et al., 2014; BARLOESE et al., 2015). 

 Estudos apontam também para os melhores resultados 

da cronoterapia na AR com anti-inflamatórios não esteróides 

(AINE) ou com metotrexato para pacientes. A evidência mais 

convincente para a cronoterapia de AR, no entanto, é a 

coordenação do período de administração de glicocorticoides 

para coincidir com o aumento noturno dos níveis sanguíneos de 

IL-6. O resultados observados foram redução da rigidez matinal 
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e da dor em comparação com a mesma dose de glicocorticoide 

administrada pela manhã. Da mesma forma, observou-se que 

a cronoterapia pode aliviar condições comórbidas, como 

depressão e distúrbios do sono, melhorando ainda mais a 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos (BUTTGEREIT et 

al., 2015). 

 A utilização de clock genes (REV-ERB E BMAL1) como 

alvos de tratamentos farmacológicos possivelmente 

proporcionariam redução em quadros de dor crônica (como 

osteoartrite e fibromialgia), bem como, desencadearia efeitos 

positivos sobre comorbidades, como no estresse e ansiedade 

em relação à dor e nos distúbios do sono (DAS et al., 2018). 

 

Perspectivas Futuras 

 

 Pesquisas futuras no âmbito da cronobiologia e 

cronoterapia necessitam de estudos com abordagem 

translacional para melhorar a compreensão sobre a 

variabilidade temporal da dor e poder proporcionar o 

desenvolvimento de estratégias de tratamento mais específicas 

e efetivas. A consideração do impacto da cronobiologia na 

mensuração da dor também pode levar a melhorias na 

construção de métodos de avaliação em pesquisas que 

estudem efeitos analgésicos, otimizando, assim, a sensibilidade 

de ensaios clínicos (GILRON 2016). 

 A observação da existência de dores intensas no período 

noturno, apresenta a necesidade de exames e tratamentos 

durante a noite. Da mesma forma, adaptar tratamentos de 

acordo com a sazonalidade em condições que variam de 

acordo com as estações do ano, pode favorecer os 

prognósticos. 
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 Há também a necessidade de estudos a respeito dos 

fatores genéticos, de gênero e etilogia da dor  como forma de 

esclarecer os possíveis mecanismos pelos quais a 

cronobiologia exerce sua função diferentemente para cada 

condição álgica. Além disso, os estudos clínicos a ser 

desenvolvidos devem atentar para a quantidade de tratamento 

por período, bem como mensurar momentos de pico de efeitos 

benéficos e adversos para o melhor conhecimento e 

aplicabilidade da cronoterapia associada à intervenção. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A partir dos resultados expostos, verifica-se que os 

aspectos da ritmicidade biológica podem ser considerados em 

condições álgicas, em especial, no âmbito das dores crônicas, 

pois o conhecimento do ritmo endógeno da liberação de 

moduladores favorece o tratamento de disfunções. Além disso, 

essa modulação é controlada pela expressão de clock genes 

em núcleos encefálicos que são reponsáveis tanto no controle 

da dor, como outros ritmos circadianos. 

 Interações entre neurônios, hormônios, genes, células 

imunes e glia são a base para a relação observada no ritmo 

circadiano disposto por condições álgicas. Possivelmente, a 

dificuldade no tratamento de dores crônicas pode estar 

associada aos períodos da intervenção. Assim, faz-se 

necessário o incentivo a pesquisadores e profissionais de 

diversas áreas da saúde para o estudo e aplicabilidade clínica 

dos conceitos da cronobiologia e cronoterapia. Dessa forma, 

proporcionar-se-á também uma melhor qualidade de vida aos 

pacientes. 
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RESUMO: O presente artigo estuda a cidade de Viana - MA 
situada na Baixada Maranhense, região caracterizada por um 
emaranhado de rios e lagos que transbordam no período 
chuvoso. A referida cidade apresenta uma população de 
aproximadamente 50.257 habitantes, essa comunidade produz 
diariamente uma grande quantidade de resíduos sólidos 
orgânicos e inorgânicos. Foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, mapeamento das atividades de limpeza urbana 
da região, identificação e classificação dos resíduos sólidos. A 
pesquisa identificou os aspectos e impactos gerados pelo 
“Lixão do Prequeú”, destacando os problemas que decorrem da 
sua presença, analisando a atuação dos catadores nesse 
cenário e avaliando as atividades da limpeza urbana da cidade 
para descrever as possibilidades de adequação destas 
atividades aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
sugeridos pela lei Nº 12.305/2010. Além disso, integramos os 
residentes da cidade ao projeto desenvolvido, por meio de 
ciclos de palestras, oficinas ambientais, debates, aplicação de 
questionários com a população e elaboramos um relatório com 



ASPECTOS E IMPACTOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E DO 
“LIXÃO DO PREQUÉU” NA CIDADE DE VIANA/ MA. 

658 
 

dicas e estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos para 
a cidade e por fim a redação final da pesquisa. Este projeto 
objetivou identificar os aspectos e impactos socioambientais e 
de saúde originados pela presença do Lixão do Prequeú, o qual 
recebe o lixo de Viana - MA, bem como avaliar o gerenciamento 
da limpeza urbana da cidade. 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos. Ambiente. 
Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A postura da sociedade atual baseia-se no consumo 

excessivo de bens, a população convive com o discurso diário 

de padrões e modelos que incentivam a obtenção de mais e 

mais produtos, onde os mesmos possuem ciclos de vida cada 

vez menores e como consequência disso é gerada uma grande 

quantidade de lixo, que na maioria das vezes é descartado de 

forma irregular.       

No decorrer do desenvolvimento humano em sociedade, 

diversos problemas surgiram, um desses problemas que está 

em questão até hoje, é o descarte do lixo. Seu descarte 

inadequado traz diversas consequências negativas ao meio 

ambiente como a poluição dos recursos hídricos, do solo e 

subsolo, do ar atmosférico, e da biodiversidade, além de afetar 

a saúde dos indivíduos, ou seja, fatores bióticos e abióticos são 

impactados com esse descarte inapropriado. Cada país, cada 

cidade, busca por soluções para minimizar ou erradicar os 

efeitos negativos dos resíduos sólidos, tais soluções são 

influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, recursos 

econômicos e a vontade de resolver a questão.  
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Atualmente a nomenclatura para o produto das 

atividades humanas é resíduo sólido urbano (RSU), o qual é 

capaz de ser aproveitado e reinserido na cadeia. Segundo a 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, ABRELPE (2016), a população brasileira 

apresentou um crescimento de 0,8% entre 2015 e 2016, 

enquanto a geração per capita de RSU registrou queda quase 

3% no mesmo período. A geração total de resíduos sofreu 

queda de 2% e chegou a 214.405 t/dia de RSU gerados no país. 

Esta porcentagem evidencia que ainda há muito a se fazer no 

Brasil para que a geração de resíduos diminua 

consideravelmente. 

De acordo com Brasil (2010), a lei Nº 12.305/10 que 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

marcou o início de uma forte articulação institucional 

envolvendo os três entes federados - União, Estados e 

Municípios, o setor de produção e a sociedade como um todo, 

na busca de soluções para os problemas na gestão de resíduos 

sólidos que comprometem a sadia qualidade de vida. 

A cidade de Viana localiza-se na Baixada Maranhense, 

que possui cerca de 1.700.000 hectares e constitui a maior 

planície inundável da região costeira brasileira fazendo parte da 

Convenção RAMSAR (que promove a conservação e o uso 

racional de zonas úmidas). A Baixada Maranhense foi 

transformada em área protegida da categoria Área de Proteção 

Ambiental (APA) pelo decreto nº 11.900 de junho de 1991, de 

acordo com Maranhão (1991), cujos objetivos priorizam a 

reversão dos graves problemas socioambientais, decorrentes 

do modelo de desenvolvimento adotado como a caça e a pesca 

predatória. No entanto, esse fato nada modificou para a região, 

pois durante a pesquisa de campo percebemos que a expansão 
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econômica do local desencadeia grande preocupação 

socioambiental, visto que a vulnerabilidade desse ambiente 

vem aumentando consideravelmente, porque mesmo durante o 

período de defeso muitos pescadores ainda são flagrados 

pescando. 

 Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o 

gerenciamento da limpeza urbana do munícipio de Viana - MA, 

além de identificar os aspectos e impactos socioambientais e 

de saúde originados pela presença do Lixão do Prequeú, o qual 

recebe os resíduos produzidos pela população da cidade. 

 

  OBJETIVOS  

 

Ao longo do seu desenvolvimento o intuito do projeto foi 

de identificar os aspectos e impactos socioambientais e de 

saúde originados pela presença do “Lixão do Prequeú” em 

Viana - MA, bem como avaliar o gerenciamento da limpeza 

urbana da cidade. Já os objetivos específicos foram identificar 

os aspectos sanitários, visuais, econômicos, sociais e de saúde 

oriundos do lixão, analisando os principais impactos 

socioambientais e de saúde para a população que reside em 

áreas próximas ao lixão; avaliar o gerenciamento das atividades 

de limpeza urbana da região vianense; classificar os diferentes 

tipos de resíduos produzidos na cidade e também sugerir 

medidas de adequação das atividades de limpeza urbana da 

cidade de Viana - MA à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

METODOLOGIA 

 

 O município de Viana conhecido como “Princesa dos 

Lagos” situa-se na Baixada Maranhense, região caracterizada 
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por um emaranhado de rios e lagos que transbordam no 

período chuvoso. Sendo a quarta cidade mais antiga do 

Maranhão, teve seu povoamento em meados de 1683, quando 

os jesuítas ali fundaram a Missão Nossa Senhora da Conceição 

do Maracu e criaram o engenho São Bonifácio de acordo com 

AVLMA (2015). Diariamente essa população produz uma 

grande quantidade de resíduos, na cidade esses resíduos são 

recolhidos por 7 (sete) caçambas, com cerca de 6 (seis) m³ 

cada, individualmente elas comportam aproximadamente 10 

(dez) toneladas, por mês essa quantidade pode chegar a 

aproximadamente 280 toneladas. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa fizemos 

primeiramente um levantamento bibliográfico em diferentes 

tipos de publicações, posteriormente um mapeamento da 

limpeza urbana da região, acompanhando e descrevendo todo 

o trajeto realizado pelas caçambas que recolhem o lixo da 

cidade, além de identificar os tipos de resíduos produzidos. Em 

paralelo, realizamos algumas palestras e debates sobre o 

descarte adequado dos resíduos sólidos, ensinamos para os 

estudantes vianenses de nível fundamental e médio a prática 

da compostagem caseira como forma de despertar a 

sensibilidade ambiental, além de aproveitarmos para aplicar os 

questionários. 

Segundo Chizzotti (2018) a pesquisa investiga o mundo 

em que o homem vive e o próprio homem. Sendo assim os 

questionários aplicados buscavam compreender a relação que 

aquela comunidade estabelece com o ambiente ao seu redor, 

eles apresentaram tanto questões abertas como fechadas e 

permitiram a coleta de informações de diversas naturezas. 

Foram aplicados com os moradores de Viana e catadores do 
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Prequeú, visando conhecer a opinião dos mesmos sobre a 

implantação do Lixão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa desenvolveu-se na cidade de Viana – MA 

durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018. Para a 

realização da mesma foram aplicados 92 questionários 

semiestruturados com a comunidade vianense em geral, os 

residentes do entorno do lixão e os catadores da região. Esses 

questionários foram distribuídos na sede e nas proximidades do 

Tabaréu - onde se localiza o lixão do Prequeú. Em paralelo 

fizemos observações, visitas aos órgãos de limpeza, realizamos 

monitoramento ambiental “in loco” dos aspectos e impactos da 

limpeza urbana da cidade e do lixão, além de identificar os tipos 

de resíduos presentes no mesmo.  

Os questionários aplicados continham 10 perguntas 

tanto objetivas quanto discursivas, dos dados informados a 

faixa etária variou de 14 a 71 anos, onde 62,6% eram do sexo 

feminino e 37,4% eram do sexo masculino, o nível de 

escolaridade dos entrevistados era de: 2,2% analfabetos; 1,1% 

educação infantil; 18,7% ensino  fundamental incompleto; 6,6% 

ensino fundamental completo; 23,1% ensino médio incompleto; 

31,9% ensino médio completo; 16,5% ensino superior. A 

maioria dos entrevistados 64,7% residia na cidade de Viana, os 

demais eram moradores do Tabareú 31,8%. A respeito da 

localização do lixão, cerca de 63,3% dos entrevistados afirma 

conhecer onde ele está instalado e 36,7% desconhecem sua 

localidade. 
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Aspectos da Limpeza Urbana da Cidade de Viana do Lixão 

do Prequeú 

 

Segundo dados da Secretaria de infraestrutura de Viana 

– MA, identificamos que atualmente a superintendência de 

Limpeza Pública da cidade, conta com 16 funcionários na coleta 

de resíduos, 4 na capina, 3 na roçagem e 18 no processo de 

varrição da cidade, 3 na fiscalização da limpeza urbana e 3 

vigias. 

A cidade dispõe dos seguintes equipamentos para a 

coleta de resíduos: 1 compactador e 4 caçambas que se 

distribuem em diferentes bairros da cidade. As coletas são 

realizadas 3 vezes por semana de segunda a sábado nos 

bairros centrais, já o lixo dos centros de saúde, feiras, 

matadouros, sacolões, postos de combustível e rodoviária são 

coletados todos os dias. Os funcionários recebem todos os 

Equipamentos de Proteção Individual necessários para a 

realização das suas atividades, segundo a coordenadora de 

limpeza pública Gracelene Belfort dos Santos.  

No entanto, grande parte das pessoas que participaram 

da pesquisa afirmaram não ver os agentes de limpeza pública 

usando seus equipamentos de proteção. O que nos leva a 

questionar se há falta de informação ou mesmo de disciplina 

por parte dos agentes de limpeza para o uso adequado dos 

equipamentos de proteção individual. 

Duarte (2016) cita que entre os princípios gerais de 

prevenção dos riscos profissionais, os equipamentos de 

proteção individual representam a última barreira contra os 

riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Nesse 

contexto, o aspecto da limpeza urbana de Viana ainda carece 

de adequações. 
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Os residentes do entorno do lixão ao serem 

questionados sobre o recolhimento dos resíduos em suas 

residências afirmaram que as caçambas de lixo passam direto 

para o lixão, logo os resíduos produzidos em suas casas não 

são recolhidos restando-lhes queimar, dar aos animais ou 

enterrar. 

 

Impactos da Limpeza Urbana da Cidade de Viana e do Lixão 

do Prequeú 

 

A Resolução CONAMA Nº 01, de 23 de Janeiro de 1986, 

que instituiu a Avaliação de Impactos Ambientais no Brasil, cita 

no artigo 1º dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que direta ou 

indiretamente afetem: 

I - a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; 

V - e a qualidade dos recursos ambientais. 

Os impactos são evidentes no lixão, o chorume (Figura 

1) é absorvido pelo solo ou escoa para pequenos córregos o 

que causa impactos à biota presente no solo e nos recursos 

hídricos mais próximos, o mau cheiro do lugar atrai inúmeros 

animais vetores de doenças, essa situação afeta a saúde dos 

moradores que vivem no entorno, além disso, na perspectiva de 

minimizar o acúmulo de lixo, os trabalhadores da limpeza tocam 
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fogo diariamente causando impactos ao ambiente atmosférico 

pela deliberação de fumaça (Figura 2). 

 

Figura 1. Presença de chorume no lixão do Prequéu, Viana- 

MA. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 2. Aspectos e impactos do lixão do Prequéu, Viana- MA. 
Fonte: Autor, 2018. 
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         Neste contexto, o lixão do Prequeú é uma consequência 

da ação antrópica que causa bruscas alterações no ambiente, 

gerando diferentes tipos de impactos. A seguir destacamos 

alguns deles: 

 

Impactos Sociais  

 

   Um dos pontos de pesquisa do projeto foi a feira 

municipal que abastece a cidade sendo por isso muito 

frequentada. Observamos naquela área a presença de valas e 

galerias de esgoto a céu aberto, acarretando a proliferação de 

vetores, gerando mau cheiro e comprometendo a qualidade dos 

produtos oferecidos à sociedade. Foram percebidos no local, 

animais que ajudam a dispersar o lixo, como os urubus, 

cachorros e gatos. Na feira existiam muitos pontos que 

acumulavam resíduos sólidos, embora houvesse local 

adequado para o descarte do lixo percebemos a falta de 

cuidado dos feirantes com o seu ambiente de trabalho. 

No tocante aos residentes do entorno do lixão, quando 

questionados se precisavam que nós interviéssemos para 

ajudar na retirada do lixão do Prequeú, especificamente os 

catadores ficaram temerosos em perder a única fonte de renda 

que possuem e começaram a ficar retraídos em responder 

nossos questionamentos, tal retração é compreensível, pois é 

a partir do lixão que eles sustentam a si e a sua família, através 

da retirada dos resíduos de cobre e alumínio principalmente. 

Nesse cenário o papel do catador é de extrema 

importância, visto que a sua presença reduz uma quantidade 

relativa de RSU, que do contrário acumulariam nos vazadouros 

e ajudariam a contaminar o ambiente. Contudo o catador ainda 

é marginalizado pela sociedade e visto como inferior por sua 
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condição socioeconômica, a falta de cuidado para com esse 

grupo e a ausência de subsídio por parte dos órgãos públicos é 

um fator que atenua essa situação. Assim, segundo Bastos e 

Magalhães (2016) os catadores de materiais recicláveis ainda 

são tratados como párias do mercado de trabalho e desta 

própria sociedade, possuindo suas atividades atreladas às 

iniciativas de um governo que apesar de legislar em favor dos 

catadores, peca na instrumentalização dos mesmos, pois não 

promove medidas eficazes para inclusão social efetiva que 

garanta o reposicionamento laboral desses trabalhadores. 

 

Impactos Ambientais 

 

A gestão dos resíduos sólidos é de competência do 

poder público municipal, pois conforme reza o art. 30 da 

Constituição Federal/1988, compete aos municípios organizar e 

prestar, diretamente ou sob-regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local. Ademais, 

segundo o art. 10 da Lei Federal 12.305/2010 (Política Nacional 

de Resíduos Sólidos - PNRS) incumbe ao Distrito Federal e aos 

Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 

respectivos territórios, de acordo com (ALVES, et al.; 2013). 

O gerenciamento adequado e eficaz dos resíduos 

provenientes das ações humanas tende a evitar inúmeros 

problemas ao ambiente e ao próprio homem. Em locais abertos, 

como os lixões, a problemática é ainda maior, pois o lixo é 

descartado de qualquer maneira e as consequências a fauna e 

flora podem ou não serem revertidas. Visto isso, a CF/88 trouxe 

para o campo legal a preocupação contemporânea com a 

necessidade de proteção do meio ambiente, reflexo da 

consciência experimentada pela sociedade, de que a defesa do 
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meio ambiente e a manutenção do equilíbrio ecológico estão 

intimamente ligadas à manutenção da vida humana, segundo 

Magalhães e Ribeiro (2017). 

Durante a visita ao lixão do Prequeú, também foram 

identificados a presença de vários tipos de resíduos como 

plástico, metais, papéis, resíduos orgânicos, hospitalares e 

tóxicos, todos depositados no local sem nenhum tratamento 

prévio tornando a área “contaminada” de acordo com o Artigo 

3º, inciso II da Política Nacional de Resíduo Sólidos (Lei 

12.305/2010). Tudo isso afeta diretamente na saúde da 

população do Tabaréu, que se diz indignada com a presença 

do lixão na região e afirma que o mesmo prejudica a qualidade 

do meio ambiente. 

 

Impactos a Saúde Coletiva 

 

  Os moradores do entorno do lixão ao serem 

questionados sobre os impactos que o lixão causa citaram 

diversos fatores, os quais foram identificados durante as 

entrevistas: o odor, a presença de urubus, a fumaça, o chorume 

e principalmente a presença de moscas e mosquitos que atuam 

como proliferadores de doenças.  

A população da cidade pouco percebe os desconfortos 

do lixão, mas sente bem de perto o descaso dos resíduos 

sólidos deixados livremente nas feiras e nas esquinas. Os 

entrevistados relatam a situação como revoltante e sugerem 

algumas formas de solução para os problemas que os 

incomodam (Figura 3), além disso, algumas práticas já estão 

sendo utilizadas de acordo com os entrevistados para reduzir o 

acúmulo de lixo (Tabela 1). 
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Figura 3. Sugestões dos entrevistados acerca de possíveis 

práticas para reduzir a quantidade de lixo produzida em Viana. 

 
   Fonte: Autores, 2017-2018. 

 

 

 

Tabela 1. Práticas adotadas pelos entrevistados para reduzir o 

acúmulo de lixo residencial. 

Práticas realizadas Porcentagem 

Reutilizam plásticos e garrafa pet 62,50% 

Alimentam os animais com o resíduo orgânico 12,50% 

Utilizam os vegetais para adubação orgânica 5,0% 

Queimam o lixo 20,0% 

Fonte: Autores, 2017-2018. 

 

      Portanto, torna-se de extrema necessidade a elaboração de 

um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), o 

qual é um dos mais importantes instrumentos da PNRS, pois 

inclui todas as ações voltadas à implementação de soluções, 

procedimentos e regras voltadas para a gestão de resíduos 

sólidos adequado à realidade local e que atenda as normas 
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vigentes. No Brasil, segundo informações do Instituto Brasileiro 

de Pesquisa e Estatísticas (IBGE), divulgadas em 2014, os 

municípios com PGIRS estão mais concentrados na região sul 

(53,7%) do país, sendo a região nordeste a que menos possui 

municípios com plano de gestão (23,9%). 

 

Sugestões para minimizar os aspectos e impactos das 

atividades de limpeza urbana e do Lixão do Prequeú em 

Viana - MA. 

 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém 

instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao 

País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. (BRASIL, 2010).  

Neste contexto, é pertinente indicarmos algumas 

possíveis medidas mitigadoras para os problemas levantados, 

pois a PNRS busca reduzir a geração de resíduos sólidos, 

adequando novas práticas de consumo sustentável, e também 

aumentar o nível da reciclagem e reutilização de resíduos, 

assim como realizar a destinação ambientalmente correta dos 

lixos não recicláveis, (ALMEIDA, et al.; 2018). Em seu artigo 17, 

inciso V a PNRS estabelece as metas para a eliminação e 

recuperação de lixões, associadas a inclusão social e a 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis, neste sentido elaboramos algumas sugestões 

para a limpeza urbana e adequação do lixão da cidade de 

Viana-MA: 
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1 - Tratamento dos Resíduos Orgânicos: A compostagem é 

uma técnica de reciclagem da matéria orgânica que implica na 

transformação de restos de alimentos em adubo de qualidade. 

Nesse contexto, sugerimos a criação de uma mini usina de 

compostagem para a região com possibilidades de geração de 

emprego e renda para os catadores.  

Segundo a PNRS (Lei nº 12.305/10), artigo 3º, inciso VII 

fazem parte da 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 (Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária) e do Suasa (Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agropecuária), entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos a saúde pública, a segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos.  

Com a retirada do resíduo orgânico do processo de 

limpeza urbana comum, os custos de transporte são 

significativamente reduzidos. Além disso, temos um ganho 

econômico, visto que o produto da compostagem (adubo 

orgânico) pode ser vendido e servir como fonte de emprego e 

renda para quem coloca em prática esta técnica. 

  

2 - Tratamento dos Resíduos Inorgânicos: É definido como 

lixo inorgânico todo material ou dejeto que não têm origem 

biológica e foi produzido por meios não naturais, ou seja: pela 

ação humana. Nesta categoria se enquadram materiais como 

papel, plástico, alumínio, vidro e metais ferrosos ou não 

ferrosos (FRAGMAQ, 2017). 

https://www.fragmaq.com.br/blog/saiba-a-diferenca-entre-lixo-organico-e-inorganico/
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O artigo 17, inciso III da PNRS estabelece as metas de 

redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para 

disposição final ambientalmente adequada; 

Portanto, como alternativa inicial para o os resíduos 

inorgânicos produzidos na cidade sugerimos a criação de um 

centro de triagem e compactação de resíduos na região de 

Viana para posterior envio a centros de reciclagem ou 

reaproveitamento de outras localidades. Esta proposta inicial 

poderá também contribuir para a geração de emprego e renda 

aos catadores, além da melhoria da qualidade ambiental. 

 

 3 - Melhoria da saúde e ambiente das comunidades de 

entorno do lixão: Elaboração de treinamentos trimestrais com 

ciclos de palestras e oficinas informativas sobre higiene e 

saúde, qualidade ambiental, limpeza urbana e tratamentos de 

resíduos em parceria com Universidades, Institutos Federais, 

Órgãos ambientais e Secretaria de Saúde local. Triagem dos 

catadores doentes pelo contato direto com o lixão e 

encaminhamento dos mesmos para tratamento médicos. 

Criação de Cooperativas com agentes ambientais voluntários 

para realizar um plano de gestão e monitoramento legalizado, 

na área do lixão auxiliando na aplicação de multas em caso de 

descumprimento do mesmo. 

 

4 - Adequação do Lixão as propostas da PNRS: De acordo 

com o decreto de Lei 237/97 que “estabelece as regras a que 

fica sujeita a gestão de resíduos nomeadamente a sua recolha, 

transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 

eliminação, por forma a não constituir perigo ou causar prejuízo 

para saúde humana ou para ao ambiente”, um aterro sanitário 
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é uma instalação de eliminação utilizada para a deposição 

controlada de resíduos acima ou abaixo da superfície natural”, 

em que: 

a) Os resíduos são lançados ordenadamente e cobertos 

com terra ou material similar; 

b) Existe controle sistemático das águas lixiviantes e dos 

gases produzidos; 

c) Há monitorização do impacto ambiental durante a 

operação e após o seu encerramento. 

Os aterros sanitários são o destino final dos rejeitos e 

resíduos sólidos de uma sociedade altamente consumista e 

incentivada, em grande parte, pela mídia, pelo menos no que 

concerne à aquisição de bens e produtos industrializados das 

mais variadas formas. A geração desses resíduos acarreta 

enormes prejuízos ao meio ambiente se não forem alojados de 

maneira técnica e ambientalmente adequada (PORTELLA; 

RIBEIRO, 2014). 

A formalização legal para instalação de 

empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras é o 

licenciamento ambiental, que é um conjunto de leis, normas 

técnicas e administrativas que estabelecem obrigações e 

responsabilidades previamente acordadas com vistas a 

autorizar a sua implantação e operação (BARSANO e 

BARBOSA, 2012). As licenças ambientais são descritas pela 

Resolução CONAMA nº 237/97 e expedida pelos órgãos 

ambientais competentes. 

Vale ressaltar que Art. 3º da Resolução CONAMA 237/97 

versa que a licença ambiental para empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras 

de significativa degradação do meio dependerá de prévio 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 



ASPECTOS E IMPACTOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E DO 
“LIXÃO DO PREQUÉU” NA CIDADE DE VIANA/ MA. 

674 
 

sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á 

publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 

quando couber, de acordo com a regulamentação. 

Portanto, a maneira mais eficiente de disposição final de 

resíduos é através da implantação de aterros sanitários, neste 

sentido o Lixão do Prequeú precisa passar por um processo de 

adequação como estabelece a PNRS, isso acarretaria para a 

cidade um ganho não só no quesito saúde como também no 

ambiental, além de servir como um projeto modelo a ser 

implantado na baixada maranhense.  

 

CONCLUSÃO  

 

Um dos principais desafios que os municípios brasileiros 

enfrentam é a promoção da gestão integrada dos resíduos 

sólidos. Visto isso, percebe-se que a cidade de Viana ainda 

carece de um aprimoramento na gestão dos seus resíduos, que 

inclua ações voltadas para a implementação de soluções, 

procedimentos e regras voltadas para uma gestão adequada e 

maior organização nos processos de limpeza urbana da cidade, 

de maneira que possa atender as necessidades sociais, 

econômicas, ambientais e de saúde pública da região. Assim, 

investimentos tornam-se necessários para a realização de 

estudos de impactos ambientais no atual lixão, com o intuito de 

avaliar a viabilidade de adequação do mesmo a um aterro 

sanitário no modelo previsto pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.  

No que diz respeito aos aspectos sociais, não só os 

catadores apresentam vulnerabilidade como também os 

indivíduos que residem nas proximidades do lixão, além disso, 

os catadores de materiais recicláveis necessitam de mais 
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atenção por parte da gestão municipal da cidade de Viana que 

precisa encontrar alternativas que minimizem os impactos 

sobre a saúde dessas pessoas. 
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RESUMO: Alterações na qualidade dos recursos hídricos 
ameaçam a sobrevivência humana e as demais espécies do 
planeta, estando o desenvolvimento econômico e social dos 
países fundamentados na disponibilidade de água de boa 
qualidade e na capacidade de sua conservação e proteção. Na 
bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu, 
especificamente a região próxima ao município de Pombal-PB, 
ainda há importantes lacunas no monitoramento qualitativo da 
água, especialmente em relação à baixa frequência de coleta. 
A situação é agravada devido ao lançamento de uma elevada 
carga orgânica, devido à emissão in-natura de efluentes 
domésticos e sanitários através das galerias de drenagem 
pluviais do município, contaminando as águas superficiais, 
desse modo estudos que possam demonstrar a importância da 
qualidade da água para a população local torna-se importante 
visto que, esse recurso pode comprometer a saúde púbica da 
população, devido a poluição e contaminação dos corpos 
d’água. Neste contexto, este estudo teve como objetivo 
monitorar a qualidade da água da bacia do rio Piancó na 
extensão urbana do município de Pombal-PB, principal fonte de 
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abastecimento do município. Analisando parâmetros físicos e 
químicos e comparando-os com a resolução CONAMA 
357/2005 para águas doces de classe II em ambientes lóticos, 
mapeamento das fontes de poluição presentes na área e 
análise a qualidade da água do trecho em estudo. Parámetros 
como oxigênio dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO5), cor e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) foram 
gravemente afetados pela poluição lançada ao longo da zona 
urbana, em contrapartida pH, turbidez e temperatura estão em 
condições favoraveis.  
Palavras-chave: Recursos hídricos. Rio Piancó. Qualidade da 

água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de extrema importância para 

a manutenção da vida na terra, pois trata-se de uma substância 

essencial na realização de processos atuantes no metabolismo 

de todo ser vivo. Outro fator importante a se destacar é que a 

água é essencial para a manutenção da biodiversidade do 

planeta, servindo de base para a sustentação da agricultura 

(TUNDISI, 2003).  

De acordo com Souza et al. (2014), a água usada pelo 

homem tem como principal função atender suas necessidades 

seja elas pessoais (banho, preparação de alimentos, entre 

outros), sociais e econômicas (agrícolas e industriais). Porém, 

o mau uso dessa água pode comprometer sua qualidade, o que 

vai interferir diretamente na quantidade de água disponível para 

seus determinados fins. É essencial uma água de boa 

qualidade especialmente para atender a população. A 

quantidade de água disponível para esse uso vem diminuindo 
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nos últimos anos devido às ações antrópicas e naturais que 

afetam diretamente seus aspectos qualitativos  e quantitativos. 

Algumas ações antrópicas causam modificações no 

meio ambiente, por exemplo, os despejos de efluentes não 

tratados que acabam por contaminar ou poluir os recursos 

hídricos. Dois tipos de poluições difusas, agricultura e pecuária, 

tem analisados frequenteente na hora de serem analisados pois 

são de difíceis avaliações e monitoramentos, diferente das 

fontes pontuais (PINTO, 2007).  

Sendo assim, os conceitos do gerenciamento ambiental, 

que visam a sustentabilidade entre a produção de bens e o 

desenvolvimento social, juntamente com procedimentos de 

avaliação e monitoramento de impactos ambientais e da 

adoção de padrões aceitáveis, são instrumentos indispensáveis 

para a elaboração de planos e estratégias de manejo que 

objetivem a conservação e recuperação de ambientes naturais 

e degradado (ESPÍNDOLA et al. 2000; BUZELLI; CUNHA-

SANTINO, 2013).  

Como existe uma crescente degradação dos recursos 

hídricos, e uma grande distribuição e variação das fontes de 

poluição, se faz indispensável uma supervisão das 

adulterações da qualidade de água de um rio ou bacia 

hidrográfica, de maneira a fundamentar ações de proteção e 

recuperação ambiental, com vistas à garantia dos usos atuais e 

futuros (WEIBERG, 2013).  

Atualmente, a cada 14 segundos, morre uma criança 

vítima de doenças hídricas. Estima-se que 80% de todas as 

moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em 

desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água 

contaminada, e, em média, até um décimo do tempo produtivo 

de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas à 
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água. Os esgotos e excrementos humanos são causas 

importantes dessa deterioração da qualidade da água dos 

mananciais superficias em países em desenvolvimento. 

(AGENDA 21, 1996; WREGE 2000). 

De acordo com Toledo e Nicolella (2004), para definir um 

parâmetro de qualidade de água superficial, se faz necessário 

o uso de métodos básicos de fácil entendimento e resultados 

específicos. Portanto, utiliza-se estes parâmetros na tentativa 

de prever uma possível perturbação nos corpos hídricos ao 

longo dos seus cursos e nas variáveis temporais (ANDRADE et 

al. 2015). 

A bacia hidrográfica dos rios Piancó- Piranhas-Açu, está 

localizada na região semiárida do Nordeste brasileiro, e 

compreende uma área de drenagem de 43.683 km², 60% da 

bacia está inserida no estado da Paraíba e 40% no estado de 

Rio Grande do Norte (ANA, 2016).  

É importante o estudo no monitoramento da qualidade da 

água da bacia hidrográfica, nesse caso  dos rios Piancó-

Piranhas-Açu, especificamente no trecho do Rio Piancó 

próximo à zona urbana de Pombal – PB. Sendo o projeto uma 

importante ferramenta de gestão ambiental, uma vez que o rio 

apresenta situação de vulnerabilidade à poluição por despejos 

domésticos e industriais, que se reflete na saúde dos 

consumidores.  

 Neste contexto, este estudo teve como objetivo 

monitorar a qualidade da água do trecho do rio Piancó 

localizado proximo á zona urbana de Pombal - PB, principal 

fonte de abastecimento do município. Foram analisados 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, e executado o 

mapeamento das fontes de poluição presentes na área  do 

trecho em estudo.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A área de estudo em questão está localizada na sub 

bacia hidrográfica do Rio Piancó, curso de água brasileiro que 

banha parte do estado da Paraíba e limita-se territorialmente 

com o estado do Rio Grande do Norte, compreende um total de 

36 municípios do estado paraibano e possui uma área de, 

aproximadamente,  42.900 km². A delimitação da área foi 

preparada conforme dados vetoriais, ilustrado na Figura 1, 

obtidos no site da Agência Executiva de Gestão das Águas da 

Paraíba – AESA. Para melhor interpretação dos dados 

fisiográficos, os mapas foram produzidos com o auxílio do 

software QGIS versão 2.14.14. 

 

Figura 1. Localização geográfica da área de estudo 

 
Fonte: Autoria propria. 2018 
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Foram definidos dois pontos de estudo,o primeiro está 

situado no começo da cidade, onde não se encontra possíveis 

poluições difusas ou pontuais na zona urbana de Pombal; o 

segundo é localizado no final do trecho da zona urbana da 

cidade, após todos os pontos de lançamento de efluentes dessa 

área. Foram analisadas três amostras de cada ponto, em 

determinados períodos: 1º amostra período de seca, 2º amostra 

durante o período chuvoso, a 3º amostra foi coletada próximo 

do fim do período chuvoso. 

 Para cumprir os objetivos da pesquisa, de acordo com a 

disponibilidade das análises no Laboratório de Análise da Água 

do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, 11 

parâmetros foram monitorados durante 6 meses, de dezembro 

de 2018 a junho de 2018. As coletas de água foram realizadas 

tendo como referência o Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras (2011). As amostras foram coletadas 

em uma profundidade média de 50 cm da superfície do espelho 

d’água e transportadas refrigeradas e devidamente 

identificadas quanto ao ponto de amostragem, local, data, 

horário e responsável pela coleta. A seguir foram 

encaminhadas no prazo máximo de 3 horas desde a primeira 

coleta para análise no Laboratório de Análise de Água da 

UFCG, Campus Pombal. Os parâmetros alcalinidade, cloretos, 

DBO5,  fósforo total e concentração de Escherichia coli foram  

medidos conforme os métodos descritos na Tabela 1. 

Foram analisados os parâmetros de cor, turbidez, 

condutividade elétrica, pH , oxigênio dissolvido e temperatura e 

não foram quantificados coliformes termotolerantes. 
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Tabela 1. Pârametos analisados. 

 

 
 

Pârametros 

 
 

Métodos 

 
Alcalinidade 

 
Titulometria 

 
Cloretos 

 
Mohr 

 
Demanda Bioquimica 

de oxigênio 

 
 

Método padrão modificado 

 
Fósforo total 

 
Espectrofotometria 

E. coli (meio de cultura: 
caldo EC) 

 
Tubos múltiplos 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 
   

 

Tabela 2. Pâmetros analisados. 

 

 
Parâmetros 

 
Equipamento 

 
Modelo 

Cor Colorímetro AquaColor Cor 

Turbidez 
Turbidímetro 

AP2000 iR 

Condutividade 
elétrica 

Condutivímetro Condutivímetro 
Tec-4MP 

pH pHmetro MPA-210 
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Oxigênio 
dissolvido 

Oxímetro DO-5519 

Temperatura Oxímetro DO-5519 

Fonte: Autoria própria. 2018 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com visitas de campo, foram demarcadas as principais 

fontes de poluição do Rio Piancó na região estudada, utilizando 

o equipamento de GPS (global position system), ou sistema de 

posicionamento global, e com o auxílio do sistema de 

informações geográficas QGIS para identificação dos pontos de 

poluição difusa e pontuais, conforme Figura 2.  

De acordo com Branco e Ramos (2014), no 

reconhecimento da área do perímetro urbano do município de 

Pombal-PB foram identificados canais a céu aberto, com o 

intuito de efetivar a drenagem pluvial da estrutura urbana. 

Realizado vistorias aos respectivos canais constatou seu uso 

inapropriado, pois  estavam sendo usados para o lançamento 

de esgotos domésticos, comerciais e de pequenas 

propriedades de criação de animais, principalmente nas áreas 

periféricas que também tinha traçados desses canais de 

drenagem.  
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Figura 2.Limite da área de estudo e pontos de coleta e despejo 

doméstico. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Foram detectados três pontos principais de despejo 

pontual, conforme Figura 2. O ponto de despejo 1 está situado 

no início da zona urbana do município de Pombal-PB, trata-se 

de de um canal pluvial em que a população despeja esgoto in 

natura e resíduos domésticos. Os pontos de despejos 2 e 3, 

também são gerados pelo transporte de efluentes por galerias 

pluviais. Como área de possíveis poluições difusas podemos 

citar a área agrícola que por meio da irrigação leva matéria 

orgânica às aguas do rio, e uma parcela dos cidadãos que 

moram próximo ao leito do rio, que não têm tanque séptico e 

que não despejam seus esgotos domésticos nas galerias, onde 
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seus lançamentos são realizados, em terrenos próximos à sua 

residência através pequenas valas. 

No trecho do Rio Piancó próximo à zona urbana de 

Pombal – PB, apesar da poluição lançada, a agua é utilizada 

por parte da população ribeirinha para atividades como higiene 

pessoal, saciar a sede, alimentação, atividades domésticas, 

como exposto na Figura 3. Visto que para suprir tais 

necessidades, a água da bacia precisa de um tratamento 

prévio, seu uso direto indica sérios riscos á saúde a populaçao 

consumidora. 

 

Figura: Uso do rio para lavagem de roupas.  

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Foi avaliada a presença de Escherichia coli apenas na 

primeira coleta, tendo em vista que o curso d’água recebe o 

depósito de efluentes domésticos de modo geral e que o 

resultado não seria alterado para as demais coletas. Os valores 
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foram positivos no ponto 1 e ponto 2 ,foram quantificados 

coliformes termotolerantes iguais ou superiores a 1600. 

De acordo com a resolução (CONAMA 357, 2005) o valor 

limite estabelecido para fósforo total é de até 0,050 mg/l, para 

ambiente lótico na classe II de águas doces, já nas  análises 

realizadas em laboratórios, os resultados obtidos evidenciaram 

que o parâmetro está próximo de zero, se encontrando, dessa 

forma, em condições favoráveis para o trecho do rio, o valor de 

Sólidos Totais Dissolvidos estabelecido pela resolução é de 500 

mg/L,  apenas na última coleta o  valor da amostra foi  

encontrado acima do aceitável, com o valor de 3.200 mg\L. 

Provavelmente a alteração foi decorrente da grande 

concentração de partículas levadas pela ação da chuva no 

período anterior. 

No parâmetro pH, foram identificados valores dentro das 

normas, VMP entre 6,0 e 9,0 para ambientes lóticos segundo a 

resolução CONAMA 357 em todas as análises, dessa forma 

não comprometendo sd espécies aquáticas bem como o 

ecossistema. O parâmetro também não afeta a população nem 

a eficiência dos processos adotados na estação de tratamento 

de água da cidade.  

No tratamento da água para abastecimento público,  os 

valores de cor e turbidez podem causar dificuldades nos  

processos, como na desinfecção e aumentar os gastos com 

produtos químicos, para que esta água não chegue ao 

consumidor de forma que venha causar dúvidas (LEVY et al., 

2008). Por isso, é de grande importância que a água da bacia 

não possuia altos valores de sólidos totais dissolvidos 

(caracterização da cor) e em suspensão (caracterização da 

turbidez). Embora níveis altos de cor e turbidez não signifiquem 

especificamente que a água está inapropriada para uso, 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA DO RIO PIANCÓ NA 
EXTENSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE POMBAL – PB 

688 
 

causam grande recusa da população quando não  são 

agradáveis de sabor e visualmente fazendo com que a 

população procure outras fontes muitas vezes não confiáveis. 

Examinando a Figura  4, destaca-se que na primeira e na última 

análise, tanto no primeiro ponto de coleta, localizado a 

montante dos despejos de esgotos da cidade de Pombal-PB, 

como no segundo ponto situado após a poluição dos dois 

pontos, os valores obtidos para os parâmetros analisados, cor 

e turbidez, estão abaixo do valor permitido pela Resolução do 

Conama nº 357/2005 VMP de 75 para cor e 100 UNT da 

turbidez em águas loticas. Enquanto isso, na segunda analise, 

apenas o ponto 2 excedeu o valor permitido em relação a com 

o valor de 92.5 uH (a unidade é de turbidez e embora está 

relacionado com SDT não podem denominar STD á turbidez), 

considerando que a interferência da chuva deste período 

contribui neste aumento, com o carreamento do solo nas águas 

superficiais. No entanto, no ponto 1 também  a mesma 

interferência e ainda assim, continuou abaixo do valor de 

acordo com a resolução do Conama 357/2005,  44.0 uH, pois 

neste local não existe interversão de fontes poluidoras como 

ocorre no ponto 2, onde existe despejos de efluentes. No caso 

da turbidez, para a mesma amostra, a água dos pontos 1 e 2 

estavam dentro do nível aceitável pela Resolução nº 357/2005 

que corresponde a 100 UNT. 
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Figura 4.Relação da cor e turbidez entre os pontos de coleta 1 
e 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

Relacionando os dois parâmetros, nota–se que a medida 

que os valores de cor aumentam, os níveis de turbidez também 

aumentam. Na Figura 3 é possível observar que essa 

correlação se dá nas amostras 1, 2 e 3 e igualmente quando 

avaliando entre os dois pontos. Isso acontece porque os 

parâmetros estão relacionados, respectivamente, com sólidos 

dissolvidos e sólidos em suspensão, onde a origem desses 

materiais são causadas por meio de formas naturais (solo 

carreado para o rio por ação da precipitação) e por 

interferências antrópicas (esgotos doméstico, lançado sem 

tratamento no manancial), entre outros fatores. É possível 

verificar que os valores obtidos no ponto 1 são inferiores do que 

os valores ponto 2. E isso, é justificável porque no ponto 1 não 

há despejos de esgotos domésticos da cidade enquanto o ponto 

2 está localizado logo após a esses canais de despejos de 

esgotos não tratados.  
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As coletas foram realizadas em períodos diferentes 

durante o final do ano de 2017 e no início do ano seguinte, 

dessa forma foi possível obter uma diferença representativa 

entre os dados que puderam ser explicados e comparados com 

a resolução Conama nº 357, 2005, águas doces de classe II. 

Todos os valores de OD foram inferiores a 5 mg/l nos 

pontos de coleta 1 e 2, que de acordo com a resolução citada 

acima, não está dentro das condições estabelecidas  sendo 

que, os valores estabelecidos pela norma devem ser iguais ou 

superiores a 5 mg/l, para águas doces na classe II. Enquanto 

isso, na época de chuvas além da lamina d’água  ter um 

aumento, a velocidade no curso d’água cresceu e a sua 

aeração consequentemen, logo houve um aumento da OD 

nesta temporada. Após este período, a OD voltou a declinar. 

Quando feita a comparação entre os pontos, percebe-se que  

os valores obtidos no  ponto 2 foram menores devido á maior  

carga orgânica poluidora  

Observando a Figura 5, percebe-se que nas coletas 1 e 

3 no ponto , os valores se encontram em condições aceitáveis 

porque estão com a DBO menor que 5 mg/l de O2, já no ponto 

2 o mesmo não ocorre, segunda a norma já citada repentinas 

vezes, a DBO não pode ultrapassar 5 mg/l Dessa maneira, as 

condições climáticas da região afetam a representatividade dos 

valores, ou seja, no tempo precipitação que ocorre (durante 

pequena parte do ano no sertão paraibano não contribui para 

que os valores obtidos em análise estejam em condições 

favoráveis, um dos motivos é o carreamento dos nutrientes do 

solo para o corpo receptor através da carga de água. 
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Figura 5.Relação da DBO e OD entre os pontos de coleta 1 e 
2 

Fonte: Autoria própria. 2018 

Em relação ao ponto 2, nos três tempos de coleta o valor 

é superior ao valor limite (VMP de DBO não pode ser superior 

a 5 mg/l) devido a quantidade de efluente despejado sem 

tratamentos prévio nas galerias pluviais da cidade e 

contribuindo assim com o aumento de matéria orgânica no rio. 

No tempo de estiagem, houve um crescente aumento da DBO5 

por consequências dos efluentes, que contem altas 

concentrações de matéria orgânica  serem lançados no período 

em que o volume do rio é menor e a velocidade está reduzida. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados do mapeamento das fontes de poluição 

evidenciaram que a bacia do Rio Piancó – PB sofre com o 
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lançamento de efluentes, inclusive esgoto doméstico in natura. 

Com o monitoramento e a análise da qualidade da água foi 

possível observar que alguns parâmetros se mantiveram dentro 

dos limites aceitáveis pela legislação embora seja perceptível a 

influencia negativa da alta carga poluidora lançada durante o 

trecho urbano do município de Pombal – PB à qualidade da 

água do Rio Piancó. Os resultados comprovaram que no 

período de seca a situação foi agravada, de modo que a DBO5 

aumentou significativamente, alcançando valores 

significativamente superiores ao limite estabelecido de VMP 

exigido para o corpo de água estudado, o que pode afetar 

drasticamente tanto a população, como a vida aquática do local 

(ambiente lótico na classe de águas doces II). A presença de 

alta quantidade de coliformes fecais também pode ser 

prejudicial à população (no foi citado qual é esse valor de 

coliformes fecais ou de E.coli, principalmente àquela que coleta 

e consome água sem tratamento. Dessa forma, é de suma 

importância que soluções como a construção de rede coletora 

de esgoto na cidade e de estação para tratamento dos efluentes 

sejam implantadas, de modo a minimizar os danos causados ao 

corpo hídrico. 
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RESUMO: A integração sociedade e meio ambiente, quando 
em equilíbrio, perfaz benefícios diretos à saúde dos indivíduos. 
Porém, atualmente as ações humanam promovem a 
degradação da natureza. Portanto, ações que busquem a 
reversão deste cenário precisam ser implementadas. Desta 
forma, o trabalho teve por objetivo investigar o contexto 
ambiental ao qual os alunos de uma escola pública estão 
inseridos e propor ações em prol da sustentabilidade e o bem-
estar da população. Utilizou-se para tal, a aplicação de 
questionário semiestruturado aos adolescentes regularmente 
matriculados na Escola Integrada Compositor Luiz Ramalho, 
em João Pessoa, Paraíba, através do método descritivo e 
exploratório. Foram obtidos 37 questionários, onde 46% dos 
alunos não possuíam em suas casas áreas cultiváveis, 57% 
não tinham moradias inseridas em locais arborizados e 24% 
não eram contemplados pelo sistema de coleta de lixo. Esse 
quadro demonstra o risco à saúde em que estão expostos. Em 
meio a isto, 83,7% dos alunos relataram se preocupar com o 
meio ambiente, apesar de poucos conhecerem medidas que 
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pudessem desenvolver. Desta forma, a promoção da Educação 
Ambiental na escola foi priorizada, com o emprego de 
orientações e intervenções, como oficinas de compostagem e 
contrução de horta escolar com materiais recicláveis. Assim, 
observou-se que ações desenvolvidas no ambiente escolar são 
eficazes para promover o protagonismo dos indivíduos em 
relação a sustentabilidade e promoção a saúde. 
Palavras-chave: Compostagem. Horta escolar. Promoção da 

saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A preservação do meio ambiente influencia a qualidade 

de vida da sociedade, pois o seu desequilíbrio gera danos 

diretos à saúde da população. Porém, a preservação ambiental 

encontra-se comprometida devido o atual modelo de 

organização político-social e de desenvolvimento econômico, 

contribuindo para a poluição do ar, água e solo. Ações como o 

destino incorreto de resíduos, a falta de incentivo à reciclagem 

e compostagem, colaboram para a composição deste quadro 

(SILVA et al., 2015; SANTOS et al., 2018). 

O Brasil é um país composto de diversas regiões, 

possuindo diferentes graus de riscos, agravos e aparecimento 

de doenças. Esses fatores podem estar relacionados às 

condições ambientais envolvidas (saneamento básico, relevo, 

vegetação, clima e disponibilidade hídrica), influenciando 

diretamente à saúde da população (BEZERRA, 2017). 

De acordo com Monteiro et al. (2017), ao considerar essa 

estreita relação entre o homem e a natureza, a Educação 

Ambiental se faz necessária para despertar o papel de cidadão, 

em favor de atividades que priorizem a sustentabilidade. Assim, 

a escola representa um ambiente estratégico para a realização 
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de ações de conscientização, discussão e prática, despertando 

soluções aos problemas que envolvem o meio ambiente e a 

sociedade, por meio da transmissão de informações e estímulo 

ao pensamento crítico (MENEZES et al., 2018). Desta maneira, 

atuando na formação de uma comunidade consciente e 

responsável pelo cuidado ao meio ambiente e a sua própria 

saúde (COSTA et al., 2015).  

Nesse panorama, este trabalho objetivou investigar o 

contexto ambiental no qual os alunos de uma escola pública 

estão inseridos e executar ações que estimulem a apropriação 

do conceito de sustentabilidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método descritivo e exploratório foi utilizado no 

presente estudo, por meio da aplicação de questionário 

semiestruturado para investigação do contexto ambiental dos 

alunos da Escola Integral Compositor Luiz Ramalho, na cidade 

de João Pessoa, Paraíba, a partir do consentimento livre e 

esclarecido e/ou termo de assentimento. 

A pesquisa ocorreu no período de setembro de 2017 a 

junho de 2018 e contou com alunos do ensino médio de ambos 

os sexos que aceitaram participar do estudo. Foram entregues 

250 questionários e, destes, 37 foram respondidos.  

A pesquisa foi realizada de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, preconizados pela Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, após a apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob o número 

de parecer 2.311.355. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O perfil socioeconômico dos alunos aponta que, 66% 

eram do gênero feminino e 34% do masculino. A média de idade 

do estudo foi de 18 anos (27%) e 57% pertenciam a classe E, 

pessoas que ganham até dois salários mínimos, segundo 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 Ao questionar os alunos sobre a existência de áreas com 

plantas ou jardins em suas residências, 54% responderam sim 

e 46% não, mostrando que parte expressiva dos adolescentes 

não possuem espaços verdes em suas moradias.  

 Botelho et al. (2014), ao estudarem o cultivo e uso de 

plantas domésticas em diferentes cidades brasileiras, 

perceberam que há um declínio devido a diminuição atual de 

espaços cultiváveis nos lares, de forma que, as capitais 

estudadas apresentaram menores índices, com uma média de 

84,5% de residências com espaços verdes, quando 

comparadas a cidades interioranas, que apresentaram uma 

média de 92,1%. 

 Ao serem indagados se consideram os locais onde suas 

moradias estão inseridas como arborizadas, 40% dos alunos 

afirmaram que sim, 57% que não e 3% não responderam. Esses 

dados convergem com informações publicadas no último censo 

do IBGE em 2010, através da Pesquisa de Características 

Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, onde mostrou que na 

Região Nordeste, os municípios apresentaram proporções de 

20 a 40% do total dos logradouros investigados com 

arborização (IBGE, 2010). 

 Quanto mais arborizado o ambiente (caracterizado pela 

presença de árvores de médio e grande porte), menor a 
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temperatura e maior a umidade do ar em relação a áreas com 

pouca ou nenhuma arborização, demonstrando como essa 

vegetação favorece um microclima agradável (MARTELLI; 

CARDOSO, 2018; MARTELLI; SANTOS JÚNIOR, 2015). 

 Aliado a este fato, estudos mostram que a disponilidade 

de espaços arborizados próximos as residências promovem 

hábitos saudáveis, já que estimula a prática de atividades 

físicas, interação social e alívio do estresse, gerando redução 

de taxas de mortalidade por diversas causas (BERG et al., 

2015; NIEUWENHUIJSEN et al., 2017). Além disso, promove 

diminuição da poluição atmosférica, onde 1,7 milhão de mortes 

infantis são registradas por ano, atribuídas à riscos ambientais 

(WHO, 2017).  

 Acerca da existência de um sistema de coleta de lixo, 

64% dos alunos alegaram que em suas casas havia coleta, 

enquanto que 24% afirmaram que não e 2% não responderam. 

Este cenário é consonante com o Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil, onde mostra que o montante coletado em 

2017 foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de 

cobertura de coleta de 91,2% para o país, o que evidencia que 

6,9 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de 

coleta (ABRELPE, 2017). 

 Consequentemente, o destino impróprio pode causar 

danos diretos ao meio ambiente e à saúde de milhões de 

pessoas, visto que o manejo de resíduos sólidos e limpeza 

urbana são essenciais para a manutenção do saneamento 

básico, e a carência destes serviços está diretamente ligada ao 

aumento de vetores responsáveis pela proliferação de diversas 

doenças (WHO, 2016). 

 Este cenário é preocupante em diversos estados do país, 

onde destacamos que 61,4% dos municípios da Paraíba 
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registraram a ocorrência de endemias ou epidemias associadas 

ao saneamento básico, segundo dados de 2017 divulgados 

pelo IBGE, por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico. Este índice é considerado alto quando comparado ao 

nacional que é de 34,7% (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Ocorrência de endemias ou epidemias associadas ao 
saneamento básico* considerando o Brasil, suas grandes 
regiões e seus municípios nos últimos 12 meses - 2017. 

Grandes 

Regiões e 

Unidades da 

Federação 

Municípios 
Grandes 

Regiões e 

Unidades da 

Federação 

Municípios 

Total 

Com 

ocorrência de 

endemias ou 

epidemias (%) 

Total 

Com 

ocorrência de 

endemias ou 

epidemias (%) 

Brasil 5 570 34,7 Norte 450 48,6 

Nordeste 1 794 53,7 RO 52 57,6 

MA 217 37,7 AC 22 81,8 

PI 224 37,0 AM 62 40,3 

CE 184 62,5 RR 15 46,6 

RN 167 62,8 PA 144 52,0 

PB 223 61,4 AP 16 93,7 

PE 185 57,2 TO 139 35,2 

AL 102 56,8 Sul 1 191 12,7 

SE 75 82,6 PR 399 17,7 

BA 417 51,7 SC 295 11,1 

Sudeste 1 668 27,7 RS 497 9,6 

MG 853 33,9 
Centro-

Oeste 
467 29,3 

ES 78 55,1 MS 79 32,9 

RJ 92 26,0 MT 141 41,1 

SP 645 16,4 GO 246 21,5 

   DF 1 - 
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*As doenças consideradas na tabela acima foram: diarreias, leptospirose, 
verminoses, cólera, difteria, dengue, zika, chikungunya, tifo, malária, 
hepatite, febre amarela, dermatite, doença do aparelho respiratório e outras. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2017. 

 

 Observam-se dados alarmantes para toda a Região 

Nordeste e Norte na tabela 1, uma vez que são encontrados 

estados com mais de 80% de ocorrência de doenças 

relacionadas a falta de saneamento, como Sergipe, Acre e 

Amapá, enquanto que as Regiões Sul (12,7%), Sudeste 

(27,7%) e Centro-Oeste (29,3%) apresentaram melhores 

índices do que o nacional. Baseado nessas informações, fica 

evidente a necessidade de mobilização das autoridades para 

promover maior investimento nessas áreas, visando assim, 

diminuir a grande disparidade existente no território brasileiro. 

 Em relação a coleta de recicláveis, apenas 29,6% 

realizavam a separação dos materiais para serem recolhidos 

pela prefeitura. A baixa adesão a este serviço pode estar 

relacionada com a falta de divulgação eficaz do sistema de 

coleta seletiva pelo município, o que proporcionaria a 

conscientização da população. Dados convergentes com a 

pesquisa do Ibope publicada em 2018, onde 75% dos 

entrevistados não separavam seus resíduos em casa, apesar 

de 98% destes pontuarem a reciclagem como algo importante 

para o futuro do país. A hipótese levantada para o fato seria a 

falta de informação, pois 66% dos entrevistados afirmaram 

saber pouco ou nada a respeito de coleta seletiva.  

Os alunos foram questionados se em suas residências 

há desperdício de alimentos e 67,5% afirmaram que sim, 29,7% 

que não e 2,7% não responderam. Isso mostra uma limitação 

de informações sobre possíveis alternativas que possam 
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prevenir o desperdício desses alimentos, o que pode ser 

resultado da pouca atenção oficial dada ao assunto até o 

momento.  

Esses dados convergem com pesquisa realizada por 

Porpino et al. (2015), a qual identificou que o desperdício de 

alimentos coexiste em grupos com perfis socioeconômicos 

diferentes e que diversos motivos levam às perdas de 

alimentos, tais como: compra excessiva motivada por 

impulsividade; falta de planejamento nas compras e no preparo 

das refeições; animais de estimação, que “justificam” o 

excesso; preconceito com sobras, havendo preferência por 

alimentos frescos; e práticas insuficientes de conservação das 

refeições. 

 Quanto aos alimentos desperdiçados, 45% responderam 

que os restos de alimentos foram encaminhados para o lixo, 

18,9% para alimentação de animais e 3% para adubação, 

ressaltando a baixa incidência de reaproveitamento de restos 

alimentares em outras alternativas que não sejam o lixo. Como 

também foi observado em estudo realizado por Zaro et al. 

(2018), com estudantes de uma escola pública, no qual 

evidenciou que 40% destinavam os resíduos para coletas 

públicas, 34% disponibilizavam para alimentação de animais e 

apenas 12% relataram possuir composteira para seu 

reaproveitamento.  

 Questionados se consideravam importante o 

reaproveitamento de resíduos alimentares, 89,1% responderam 

que sim. Dentre as razões citadas pelos adolescentes, chama 

a atenção a preocupação demonstrada com o meio ambiente 

refletida em frases como “evitar o desperdício”, “fazer 

adubagem natural”, “diminuir o lixo” e “preservar o meio 

ambiente”. O que condiz com a hipótese de que há o interesse 
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pelos adolescentes, mas que possivelmente falte um 

aprofundamento do conhecimento sobre medidas que 

poderiam ser implementadas em suas próprias casas para 

ajudar na preservação do meio ambiente, como compostagem 

doméstica e separação de resíduos orgânicos (restos de 

vegetais e animais).   

Desta forma, os alunos foram indagados a respeito da 

compostagem, onde 54% disseram que não sabiam do que se 

tratava, 32% que conheciam e 14% não responderam. Dos que 

tinham conhecimento acerca da compostagem, 75% não 

realizavam em suas casas. De modo que o reaproveitamento 

de resíduos orgânicos ocorre de forma mínima nos lares dos 

adolescentes, refletindo uma situação nacional. Onde 60% da 

massa total do lixo corresponde à matéria orgânica. Entretanto, 

segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

apenas 1,6% dos resíduos gerados no país são submetidos ao 

processo de compostagem. Associado a este cenário, apenas 

3,7% dos municípios do país possuíam unidade de 

compostagem (IPEA, 2012; PIRES; FERRÃO, 2017; 

SIQUEIRA; ABREU, 2016). 

A escola, em que se desenvolveu o estudo, também não 

realizava reaproveitamento dos resíduos alimentares, como 

observado em outro estudo realizado em escolas por Almeida 

e Sousa (2016). Desta forma, os adolescentes carecem de 

exemplos, tanto no âmbito de sociedade, como familiar sobre 

formas de reutilização de resíduos e assim contribuir com a 

sustentabilidade. 

É importante destacar que 83,7% dos alunos afirmaram 

que suas famílias se preocupam com o meio ambiente. Com 

base nessa informação e com os dados levantados nesta 

pesquisa, é nítida a necessidade de ações que visem orientar a 
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população sobre medidas eficazes, que possam ser realizadas 

para contribuir com o ambiente sustentável, sendo necessária 

a implementação de ações governamentais através de 

legislações e programas de incentivo. 

Assim, a escola perfaz o ambiente ideal para a 

modificação deste cenário, onde podem ser realizadas 

atividades sobre Educação Ambiental, associando a teoria com 

a prática, contribuindo para a promoção da aprendizagem, 

visando mudanças de atitudes pelos futuros adultos (MENEZES 

et al., 2018).  

Nesse contexto, várias atividades didáticas foram 

adotadas, com a finalidade de desenvolver nos alunos o senso 

crítico sobre o meio ambiente, como: rodas de conversa e 

oficinas acerca de plantas medicinais, sustentabilidade, 

compostagem, horta e alimentação saudável.  

Para o manejo de resíduos orgânicos foi utilizada a 

abordagem da compostagem doméstica como forma de 

intervenção, pois segundo Guermandi e Serra (2017), esta é a 

estratégia ideal para o reaproveitamento de matéria orgânica. 

Para tanto, realizaram-se duas etapas: a primeira tratando 

sobre os aspectos teóricos de sustentabilidade, 

aproveitamento/manejo da matéria orgânica e a prática de 

compostagem doméstica. Já na segunda, foi realizada uma 

atividade prática com a construção de uma composteira. 

No primeiro momento, tratou-se de forma interativa a 

problemática sobre o processo de globalização, o consumismo 

e, consequentemente, a elevada produção de lixo sem uma 

correta destinação. Dando destaque a sustentabilidade, 

buscou-se despertar a responsabilidade frente à esses 

problemas e a necessidade de cooperação/conscientização de 

todos, estimulando o exercício da cidadania. Além disso, 
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questionou-se sobre o manejo de materiais orgânicos e a 

importância da realização da compostagem como uma das 

opções de destino (Figura 1). 

 

Figura 1. Educação Ambiental e produção de uma composteira 

doméstica. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Desmistificou-se que nem todos os alimentos orgânicos 

poderiam ser usados no processo de compostagem doméstica, 

onde carnes, limão, temperos fortes, óleos e gorduras, fezes e 

líquidos não podem ser utilizados, explicando-se com mais 

detalhes seus usos. Frutas cítricas, alimentos cozidos, 

laticínios, flores e ervas devem ser colocados com cautela e em 

pouca quantidade. Livremente se podem usar frutas, legumes, 

verduras, grãos e sementes, borra de café e cascas de ovos 

(COMPOSTA, 2014). 
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No segundo encontro com os escolares, foram revisadas 

as etapas de cuidados para se obter um resultado positivo na 

produção da composteira e solicitou-se que os alunos se 

organizassem para iniciar a atividade prática (Figura 1). Foi 

notado uma boa participação deles, desde a construção dos 

elementos básicos da composteira, como também na procura 

de materiais orgânicos pela escola (restos da produção da 

merenda), sendo todas as atividades desenvolvidas com 

entusiasmo. 

O material adotado na oficina de construção da 

composteira, foram: três recipientes plásticos (dois digestores e 

um coletor de líquido), terra adubada, serragem, algumas folhas 

secas e resíduos alimentares. Uma das ações primordiais foi a 

elaboração de espaços para a entrada de ar nos digestores e 

protegê-los do acesso de mosquitos e insetos que poderiam 

contaminar a produção do húmus (produto final). Após a 

montagem, ressaltou-se o cuidado que eles deveriam ter, como 

verificar frequentemente a composteira, realizar a aeração, 

umidificá-la quando necessário e armazená-la em local arejado, 

protegido do sol e da chuva.  

Em relação ao chorume, orientou-se que ele deve ser 

coletado e armazenado por no máximo 30 dias. Quando for 

aplicado nas plantas, deve ser realizada uma diluição (1 mL 

para cada 10 mL) e aplicar na planta em intervalos semanais. 

Após três meses, o húmus também pode ser utilizado com 

aplicação no solo, pois o emprego de adubo orgânico propicia 

melhoramento das propriedades químicas e biológicas do solo, 

devido a riqueza de seus nutrientes, além de estimular a 

reciclagem de compostos orgânicos de forma natural (SANTOS 

et al., 2018). 
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Assim, a atividade prática de compostagem doméstica 

foi bem recebida pelos alunos, onde observou-se uma muito 

boa integração entre teoria e prática, além da simplicidade de 

execução do método, podendo ser facilmente reproduzido em 

seus lares, cooperando e promovendo a sustentabilidade. 

Os alunos também foram incentivados a relatar as 

plantas medicinais que eles e seus familiares usam para as 

discussões em sala de aula. Desta forma, esses saberes que 

carregam em si uma carga cultural de transmissão familiar e 

comunitária foram compartilhados. Para dinamizar este 

momento, uma “árvore” com as experiências dos alunos acerca 

das plantas medicinais foi construída (Figura 2).  

 

Figura 2. Construção de “árvore” com o conhecimento dos 

alunos sobre plantas medicinais. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A construção se deu através das informações das 

espécies medicinais que os alunos utilizavam, foram realizadas 
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oficinas e rodas de conversa sobre a forma de identificação, 

cuidados necessários antes do consumo, formas de preparo, 

indicações terapêuticas e plantas tóxicas. 

Como opção didática foi criado o “Cine Raiz de Sol”, 

onde foram utilizados filmes populares entre adolescentes para 

as rodas de conversa, que abordavam as potencialidades do 

meio ambiente e se conseguiu construir pontes entre o 

conhecimento abordado em sala, o contexto da realidade dos 

alunos e as obras de ficção. Como por exemplo, a utilização da 

trilogia “Jogos Vorazes”, onde foi destacado as cenas em que 

os personagens são curados pela ação das ervas medicinais, 

como também o perigo do consumo de plantas tóxicas. 

A produção da horta escolar foi utilizada como recurso 

principal para inserir os alunos e a comunidade escolar no 

contexto da sustentabilidade e hábitos saudáveis, promovendo 

assim cidadania e saúde. Em consonância com Costa et al. 

(2015), que afirmam que a produção de horta perfaz um 

instrumento pedagógico para atividades de Educação 

Ambiental e de ações terapêuticas, além de favorecer a 

melhoria nos hábitos alimentares e promover um ambiente 

saudável. 

Desta forma, foi discutido com os alunos o planejamento 

e o manejo necessários à construção da horta. Mostrou-se que 

cada espécie é única e seu cultivo precisa ser planejado, como 

formas de propagação, o espaço para o porte da planta, a 

profundidade e espaçamento que a semente precisa para 

crescer, a produção de mudas e a necessidade hídrica e de luz 

solar. Além de quais pragas e doenças podem ocorrer e a 

relação das condições climáticas com a época de plantio e 

colheita. 
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A escolha de espécies para a horta foi realizada através 

da análise dos questionários respondidos pelos estudantes e 

foram selecionadas as espécies medicinais, aromáticas e 

alimentícias usadas comumente pelos alunos, e que podiam ser 

cultivadas em hortas verticais e em pequenos espaços. Desta 

forma, foram cultivadas manjericão roxo (Ocimum basilicum 

var. purpurascens), coentro (Coriandrum sativum), pimenta 

(Piper sp.), cebolinha (Allium sp.), tomate cereja (Solanum  

lycopersicum var. cerasiforme), alface crespa (Lactuca sativa 

var. crispa), erva cidreira (Lippia alba), hortelã (Mentha sp.), 

capim-santo (Cymbopogon citratus), malva-do-reino 

(Plectranthus amboinicus) e camomila (Matricaria sp.). 

Para a produção da horta, uma campanha de 

arrecadação de garrafas PET e outros recipientes plásticos foi 

feita com os alunos. A escola também realizou a doação de 

pneus e outros materiais reutilizáveis, como exemplo antigos 

suportes de lâmpadas.  

Foi realizado uma oficina para produção de regadores, 

placas de identificação das espécies e adequação do restante 

dos materiais para servir de suporte para plantio. Folhas secas 

também foram recolhidas para que servissem de cobertura na 

superfície dos vasos e evitasse a perda de água do solo, visto 

que João Pessoa é uma cidade com temperatura média 

elevada.  

A horta foi construída em um espaço ocioso da escola, 

usando as garrafas PET para composição da horta vertical. Os 

pneus e os suportes de luminárias foram usadas a nível de solo 

(Figura 3). Portanto, os estudantes construíram uma horta 

orgânica, barata e sustentável. Os alunos também receberam 

uma pulseira onde cada um ficou responsável por uma espécie, 
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para que este fosse o seu guardião e pudesse zelar pelo 

crescimento e atender as necessidades das plantas. 

 

Figura 3. Oficina com materiais recicláveis e construção da 

horta escolar. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Por conseguinte, a horta escolar permitiu aos alunos a 

percepção do uso dos recursos naturais na produção de 

alimentos e demais benefícios a vida. De modo que, os 

adolescentes puderam mensurar a importância e o respeito que 

deve-se ter pelo meio ambiente. Da mesma forma que Coelho 

e Bogus (2016), ao estudar as relações que se desenvolviam 

na comunidade escolar diante da presença de hortas, 

elencaram as mesmas como espaços de trocas interpessoais, 
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onde a experiência do cuidado na produção do alimento podem 

ocasionar mudanças pessoais na alimentação, por estímulo a 

experimentação e consumo, além de estabelecer relação com 

o meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O ambiente em que os alunos estão inseridos, revelou 

dados preocupantes sobre seu contexto ambiental e social, pois 

46% destes não possuíam em suas casas áreas cultiváveis e 

57% não tinham moradias inseridas em locais arborizados, 

demonstrando a falta de vivência com espaços verdes. 

Juntamente a esta realidade, 24% das residências dos 

adolescentes não eram contempladas pelo sistema de coleta 

de lixo, o que configura um quadro crítico de risco a qualidade 

de vida e saúde destes indivíduos.  

Desta forma, a promoção da Educação Ambiental na 

escola foi priorizada, com o emprego de ações, como 

construção de horta escolar com materiais recicláveis e oficina 

de compostagem, pois 83,7% dos alunos relataram se 

preocupar com o meio ambiente, mas não tinham conhecimento 

de ações eficazes para agir em prol da sustentabilidade. 

Sendo assim, destaca-se a necessidade da implementação 

de políticas e ações que visem a população como agentes 

atuantes no processo de cuidado ao meio ambiente, 

favorecendo a promoção de cidadania e saúde dos indivíduos. 
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RESUMO: As condições do meio social, como habitação e 
saneamento, são determinantes do processo saúde doença da 
população, não obstante, o conhecimento de tais condições é 
essencial para o estabelecimento de estratégias de promoção 
da Saúde. Objetivou-se avaliar as condições de habitação e de 
saneamento de famílias adstritas na Zona Rural da cidade de 
Santa Luzia–PB. Tratou-se de um estudo transversal, 
descritivo, de base populacional abrangendo a população com 
cadastro consolidado na Zona Rural, bem como a fatia desta 
população que buscou atendimento médico na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) no período de 01 de janeiro a 30 de outubro 
de 2018. A maior parte da população possui entre 20 e 44 anos 
(35%), com baixa escolaridade (30,7%) e renda familiar menor 
que um salário mínimo (30,4%. Quanto à condição de moradia 
e saneamento, a maioria acessava o domicílio por meio de chão 
batido (70%), utilizam água de poço (40,5%), utilizam fossa 
séptica (36%) e queimam ou enterram o lixo (74%). Em resumo, 
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o nível de vulnerabilidade relacionada à condições precárias de 
moradia facilita a ocorrência de agravos à saúde, como as 
doenças pulmonares e gastrointestinais que foram amplamente 
encontradas nos sujetos do estudo. A destarte, surge a 
necessidade de construir planos de ações que visem a redução 
do risco à doenças da população rural, afim de possibilitar 
melhoria de sua qualidade de vida.  
Palavras-chave: Saneamento básico. Vulnerabilidade em 

saúde. Zona rural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1946, 

apresentou um conceito complexo, multidimensional e dinâmico 

a respeito da condição de saúde dos indivíduos, definindo-a 

como um completo bem-estar físico, mental e social, não 

estando ligada apenas à ausência de patologias 

(CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). 

Nesse sentido, admite-se que as condições de saúde da 

população também são influenciadas por fatores econômicos, 

sociais, políticos, culturais e ambientais, os quais formam um 

conjunto denominado “Determinantes sociais da saúde” 

(CARVALHO, 2013).  

Segundo Magalhães et al (2013), esses determinantes 

estão ligados aos comportamentos individuais e às condições 

de vida e de trabalho, bem como aos status habitacionais e 

sanitários. 

Do ponto de vista ambiental, a habitação representa um 

espaço de construção e desenvolvimento da saúde da família, 

pois o saneamento e a moradia estão intimamente ligados às 

medidas de promoção de qualidade de vida entre as 

comunidades (AZEREDO et al, 2007; BRASIL, 2004).  
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Siqueira-Batista e pesquisadores (2011) explicam que, 

no âmbito sanitário, a habitação tem sido abordada sob duas 

vertentes principais: as condições da moradia (que abrangem 

os materiais usados para a construção e o acesso à eletricidade 

como decisivos para a oportunidade de adoecimento) e as 

condições de saneamento, que envolvem sobremaneira os 

serviços de abastecimento e tratamento adequado da água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. 

No Brasil, as doenças resultantes da falta ou 

inadequação de saneamento têm agravado o quadro 

epidemiológico, especialmente nas favelas, nas periferias das 

cidades, na zona rural e no interior (BRASIL, 2006). Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

as regiões Norte e Nordeste são as únicas em que o percentual 

de domicílios ligados à rede geral diretamente ou via fossa é 

inferior a 50%, ao passo que a média nacional é de 66% (IBGE, 

2018). 

O Manual de Saneamento da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), pautado na influência dos fatores do 

ambiente sobre o binômio saúde-doença, enfatiza a importância 

de direcionar ações para o alcance da salubridade ambiental, 

entendida como o estado de higidez em que vive a população 

urbana e rural, a fim de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência 

de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, 

aperfeiçoando as condições mesológicas (BRASIL, 2007; 

PEREIRA; OLIVEIRA, 2014). 

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que 

para cada R$ 1,00 (um real) investido em saneamento, são 

economizados R$ 4,00 (quatro reais) na área de medicina 

curativa, o que legitima as iniciativas dos serviços públicos de 
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saneamento básico direcionadas para a prevenção de doenças 

e preservação do meio ambiente (BRASIL, 2007). 

Diante do exposto, estudar a vulnerabilidade das 

populações, sobretudo aquelas provenientes da zona rural e 

que possuem baixa renda, torna-se essencial para 

compreender o perfil epidemiológico das mesmas e planejar 

estratégias mais eficientes para a promoção e proteção da 

saúde. Assim, este estudo teve como objetivo apresentar as 

condições de moradia e saneamento como determinantes da 

saúde em uma comunidade rural. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo conta com uma análise descritiva de 

cunho quantitativo (PEREIRA, 2006). A pesquisa foi realizada 

no PSF V Zona Rural da cidade de Santa Luzia – Campina 

Grande, e a escolha do local se deu por conveniência. A cidade 

de Santa Luzia conta atualmente com 15.401 habitantes (IBGE, 

2017), e a região comportada pelo PSF V Zona Rural é 

composta por 2.517 habitantes, abrangendo 16,3% da 

população total da cidade. 

A coleta de dados se deu através de dados secundários do 

relatório consolidado de cadastro territorial e domiciliar do e-

SUS AB. Como tratou-se de um estudo censitário, a população 

foi composta por todos os usuários acobertados pelo PSF V 

Zona Rural, no período de 01 de janeiro a 30 de outubro de 

2018. 

 Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o 

Sistema de Informação destinado ao cadastro territorial e 

domiciliar, e-SUS AB.  
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Os dados cadastrais coletados corresponderam a fatores 

socioeconômicos, como idade, sexo, cor/raça, situação no 

mercado de trabalho, renda familiar, escolaridade, condição de 

moradia e acesso, consições relativas ao abastecimento e 

consumo de água, saneamento e coleta de lixo, bem como, 

condições de saúde em geral. 

 Como critério de inclusão, foi selecionada toda a 

população acobertada pelo PSF V Zona Rural, de Santa Luzia 

– Paraíba. Não participaram do estudo os usuários que 

possuíam informações incompletas que impossibilitassem a 

análise dos dados.  

 Todos os dados coletados foram inseridos no SPSS 

Statistic Base, versão 20, onde foi realizada a análise descritiva 

dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os dados obtidos, foi possível traçar um 

perfil sociodemográfico acerca da população-alvo detectada 

pelo presente estudo.  

 Nesse sentido, a Tabela 1 nos traz informações sobre as 

características socioeconômicas dos usuários analisados. 

Onde a maioria estava compreendida na faixa etária de 20 a 44 

anos 35% (880), eram do sexo masculino 54,6% (1374), 

autodeclarados não brancos 69% (1738) e possuíam o ensino 

fundamental completo 30,7% (773) (Tabela 1). 

 Em relação à renda familiar, existe uma similaridade entre 

as pessoas que recebiam menos de um salário mínimo 30,4% 

(425) e até um salário mínimo 35,8 (501), correspondendo a 

66,2% da amostra (Tabela 1). Tais dados se aproximam do que 

foi apresentado por Mello, et al (1998). 
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 Na variável denominada “situação no mercado de trabalho”, 

29% (731) da população está classificada como “outros”, e 

26,9% (678) como “não informado”, correspondendo, juntos, a 

mais da metade da porcentagem dos dados 55,9% (1409), 

levando à limitações nos resultados da pesquisa, uma vez que 

maqueia a real situação de empregos e desempregos da região 

(Tabela 1). 

 
 
Tabela 1. Caracterização Socioeconômica 

IDADE 

Variável N % 

0-19 anos 664 26,8 

20-44 anos 880 35 

45-64 anos 623 25 

≥ 65 350 13,6 

Total 2517 100 

SEXO 

Variável N % 

Masculino 1374 54,6 

Feminino 1143 45,4 

COR/RAÇA 

Variável N % 

Branca 779 31 

Não Branca 1738 69 

SITUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Variável N % 

Empregador 6 0,23 

Assalariado com carteira de 
trabalho 

39 1,54 

Assalariado sem carteira de 
trabalho 

27 1,07 

Autônomo com previdência 
social 

9 0,35 
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Autônomo sem previdência 
social 

29 1,15 

Aposentado / Pensionista 352 13,98 

Desempregado/ Não trabalha 635 25,22 

Servidor público/ Militar 11 0,43 

Outro 731 29,04 

Não informado 678 26,93 

Total 2517 100 

RENDA FAMILIAR 

Variável N % 

< 1 salário mínimo 425 30,44 

1 salário mínimo 501 35,88 

2 salários 260 18,62 

3 ou mais salários 120 8,59 

Não informado 90 6,44 

Total de famílias 1396 100 

ESCOLARIDADE 

Variável N % 

Nenhuma 310 12,31 

Alfabetizado 118 4,68 

Ensino fundamental 1º a 5º 
ano 

759 30,1 

Ensino Fundamental 6º a 9º 
ano 

773 30,71 

Ensino médio 333 13,23 

Superior 46 1,82 

Não informado 178 7,07 

Total 2517 100 
Fonte: Relatório e-SUS AB, 2018 

 
 No tocante à condição de moradia e acesso ao domicílio, 
a maioria vivia em domicílio 97,8% (1744), e 70,2% (1251) 
caracterizaram o acesso por “chão batido”, seguido de 
“pavimento” 2,3% (42) e “fluvial” 1,3% (24) (Tabela 2).  
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 Torna-se importante compreender acesso ao domicílio 
enquanto o principal tipo de pavimentação ou vias de acesso 
para a moradia. Nesse sentido, chão batido, que corresponde à 
parte expressiva da população do estudo, refere-se à trilhas de 
terra sem nenhum tipo de revestimento (BRASIL, 2013). 
 Como material predominante na construção das paredes 
externas, 81,7% (1456) da amostra correspondeu à moradias 
de alvenaria com revestimento, seguido de alvenaria sem 
revestimento 3,7% (67), e taipa com revestimento 2,5% (46) 
(Tabela 2). Tais dados, se assemelham ao que foi apresentado 
por Visser et al (2011), em seu estudo realizado na área 
periférica da cidade de Manaus. 

No que se refere à presença de animais no domicílio, 
69,4% afirmou possuir pelo menos um animal. Nos dias atuais, 
60% dos domicílios brasileiros possuem, pelo menos, um 
animal de estimação, resultando em cerca de 32 milhões de 
cães e 16 milhões de gatos domiciliados (DOMINGUES et al, 
2015). 

 Os autores finalizam que estes números conferem ao 
Brasil o segundo lugar mundial em número absoluto de cães e 
gatos, cedendo lugar no ranking apenas para os Estados 
Unidos. 

A guarda de animais de estimação vem sendo descrita 
em diferentes partes do mundo em relação a diversos 
determinantes sociais e comportamentais como o nível 
educacional, a classe social e a composição familiar, sendo 
consenso que esta  convivência requer cuidados que, se 
negligenciados, podem trazer consequências indesejadas 
como doenças, além de agressões, acidentes de trânsito e 
poluição ambiental (DOWNES et al, 2011; WESTGARTH et al, 
2011; WHO, 2005).  

Um outro dado que vale salientar quanto às condições 
de moradia, é a disponibilidade de energia elétrica, a qual 3% 
da população rural ainda não possui. 
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Tabela 2. Condição de moradia e acesso 

Tipo de Imóvel 

Variável N % 

Domicílio 1744 97,86 

Comércio 6 0,33 

Escola 7 0,39 

Estabelecimento 
Religioso 

3 0,16 

Outros 22 1,23 

Total 1782 100 

Tipo de acesso ao domicílio 

Variável N % 

Pavimento 42 2,35 

Chão batido 1251 70,20 

Fluvial 24 1,34 

Outro 73 4,09 

Não informado 392 21,99 

Total 1782 100 

 Material predominante na 
construção das paredes externas 

Variável N % 

Alvenaria com 
revestimento 

1456 81,7 

Alvenaria sem 
revestimento 

67 3,75 

Taipa com 
revestimento 

46 2,58 

Taipa sem 
revestimento 

17 0,95 

Material aproveitado 2 0,11 

Palha 1 0,05 

Outro 4 0,22 

Não informado 189 10,60 

Total 1782 100 
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Animais no domicílio 

Variável N % 

Sim 1238 69,4 

Não 544 30,6 

Total 1782 100 

Disponibilidade de energia 
elétrica 

Variável N % 

Sim 1730 97 

Não 52 3 

Total 1782 100 
Fonte: Relatório e-SUS AB, 2018 

 
 No tópico referente ao abastecimento de água, um 
número expressivo da população 40,5% (722) relatou a 
utilização de água através de poço no domicílio, seguido de 
17,3% (309) que se abasteciam através de carro pipa e apenas 
12,7% (228) da amostra utilizavam rede encanada até o 
domicílio (Tabela 3). Tais dados representam uma discrepância 
entre a realidade e o que está previsto na Constituição, através 
da Lei Nº 11.445/2007, que assegura o acesso ao saneamento 
básico enquanto direito da população. 
 A variável referente à água para consumo, 79% (1413) 
da amostra apresentou utilização de cloração, seguido de 4,7% 
(84) que relatou utilizar água sem tratamento, e 4,6% (82) 
afimaram fazer uso da filtração (Tabela 3). Esses resultados, 
apresentam-se discrepantes aos apresentados por Azeredo et 
al (2007), em sua pesquisa realizada em Teixeiras – Minas 
Gerais, onde 90% dos municípios visitados realizavam filtração 
da água.   
 Nesse sentido, cabe considerar a importância do 
tratamento de água para consumo, uma vez que a mesma está 
intrisicamente ligada à saúde da população (FNS, 2004). Isso 
se dá, especialmente pelo fato de a água, quando não 
devidamente tratada, poder comportar-se como um relevante 
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agente de transmissão de doenças nocivas ao homem 
(AGUILA, et al 2000).  
  
Tabela 3. Condição de moradia – Abastecimento/ consumo de 
água 

Abastecimento de água 

Variável N % 

Rede encanada até o 
domicílio 

228 12,79 

Poço/Nascente no 
domicílio 

722 40,50 

Cisterna 173 9,70 

Carro pipa 309 17,34 

Outro 174 9,76 

Não informado 176 9,87 

Total 1782 100 

Água para consumo 

Variável N % 

Filtração 82 4,60 

Fervura 7 0,39 

Cloração 1413 79,29 

Mineral 3 0,16 

Sem tratamento 84 4,71 

Não informado 193 10,83 

Total 1782 100 
Fonte: Relatório e-SUS AB, 2018 

 
 A partir da Lei Nº 11.445/2007, que visa o alcance dos 
princípios básicos do saneamento básico no Brasil, pautados 
nos critérios de universalização, integridade e equidade do 
SUS, surgem demandas que necessitam que os municípios 
brasileiros assumam responsabilidades frente ao saneamento 
básico, bem como seu planejamento, instalação, regulação e 
fiscalização.  
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Sob o princípio da equidade, essas articulações 
precisam estar em consonância com o desenvolvimento rural e 
urbano das cidades. Porém, como aponta Rezende (2008), a 
maior parte dos municípios ainda apresentam déficts em 
relação à ações de implantação do saneamento básico. 

O mesmo pode ser observado no presente estudo,  
através da análise da Tabela 4, onde apenas 2,5% (46) da 
população analisada possuíam rede coletora de esgoto. 
Enquanto 36,5% (652) utilizavam fossa séptica e 35,5% (634) 
fossa rudimentar, totalizando, juntas, 72% da amostra total 
(Tabela 4).  
 Outra problemática que envolve os resultados 
encontrados, diz respeito à coleta de lixo, pois 74,4% (1327) da 
população queimavam ou enterravam seus resíduos. Uma 
porcentagem bem inferior, 5% (94), depositava o lixo a céu 
aberto, e apenas 4,8% (87) possuíam coleta de lixo regulatória.  
 
 
Tabela 4. Forma de escoamento do banheiro/coleta de lixo 

Forma de escoamento do banheiro 

Variável N % 

Rede coletora de esgoto 
ou pluvial 

46 2,58 

Fossa séptica 652 36,58 

Fossa rudimentar 634 35,57 

Direto para um rio, lago ou 
mar 

1 0,05 

Céu aberto 176 9,87 

Outra formado 83 4,65 

Não informado 190 10,66 

Total 1782 100 

Destino do lixo 

Variável N % 

Coletado 87 4,88 

Queimado / Enterrado 1327 74,46 
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Céu aberto 94 5,27 

Outro 73 4,09 

Não informado 201 11,27 

Total 1782 100 
Fonte: Relatório e-SUS AB, 2018 

 
 

No que tange às condições de saúde, do total de 
pessoas cadastradas na área (2517), 73,73% consideram seu 
peso adequado, 9,33% se consideram acima do peso e 2,86% 
abaixo do peso. 

O presente estudo mostrou que dentre as 1121 pessoas 
avaliadas, 7,13% (80) apresentaram doenças 
respitarórias/pulmonares, e 6,3% (71) sofreram internações nos 
últimos 12 meses. Em  relação à classificação pelo CID10, o 
maior número de casos registrados com doença específica 
foram compostos por tosse, representando 13,20% (148) da 
população analisada, seguidos de nasofaringite aguda com 
7,4% (84), e amidalite aguda com 4,1% (47) (Tabela 5). 

Estudos anteriores já associaram a falta de infra-
estrutura básica com agravos à saúde. Nesse sentido, a falta 
de saneamento básico, tratamento de água e esgoto, bem 
como, o acúmulo de resíduos sólidos, facilitaram o surgimento 
de morbidades como diarréia e parasitoses intestinais, 
principalmente em crianças (Teixeira e Heller, 2005; Costa et al, 
2005; Tavares et al, 2006; Visser et al, 2011). 

Faria et al (2006) em um estudo realizado com 1.379 
agricultores, na Zona rural da Serra Gaúcha, concluiram que os 
agricultores expostos a concentrações elevadas de poeiras 
orgânicas e minerais, apresentaram maior risco de apresentar 
doenças respiratórias associadas ao trabalho.  

A forte associação entre a poeira e o aumento de 
doenças respiratórias é apontada por Fernandes et al (2004) e 
Golshan et al (2002), corroborando com os achados da 
presente pesquisa, uma vez que a maioria dos indivíduos 



CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COMO FATOR DETERMINANTE 
DA SAÚDE: ANÁLISE DA FRAGILIDADE DE UMA COMUNIDADE RURAL 

726 
 

estudados reside em áreas desprovidas de pavimentação e 
estão mais suscetíveis a essas patologias. 

 
 
Tabela 5. Condições de saúde gerais/CID 10 – pessoas que 
realizaram consulta médica entre Janeiro – Outubro/2018 

CONDIÇÕES AVALIADAS - PESO 

Variável N % 

Abaixo do peso 72 2,86 

Peso adequado 1856 73,73 

Acima do peso 235 9,33 

Não informado 354 14,08 

Total (pessoas cadastradas) 2517 100 

CONDIÇÕES DE SAÚDE GERAIS 

Variável N % 

Hanseníase 1 0,08 

Tuberculose 5 0,44 

Doença respiratória/pulmonar 80 7,13 

Internações nos últimos 12 meses 71 6,33 

Total de pessoas avaliadas 1121 100 

CONDIÇÕES AVALIADAS CID 10 

Variável N % 

Amebíase 1 0,08 

Giardíase 4 0,35 

Diarreia e gastroenterites de origem 
presumível 

31 2,76 

Exantema súbito 4 0,35 

Conjuntivite 4 0,35 

Parasitose intestinal 2 0,17 

Nasofaringite aguda 84 7,49 

Amidalite aguda 47 4,19 

Pneumonia, bronquite e outras 
rinites alérgicas 

12 1,07 

Impetigo 5 0,44 
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Tosse 148 13,20 

Outros exames gerais 347 30,95 

Total de pessoas avaliadas 1121 100 
Fonte: Relatório e-SUS AB, 2018 

 
 
CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados apresentados, podemos 

compreender o nível de vulnerabilidade relacionada à 

população do estudo, uma vez que uma considerável parcela 

está imersa em condições precárias de moradia, que, de acordo 

com a literatura exposta, facilita a ocorrência de agravos à 

saúde, especialmente em relação à doenças respiratórias, que 

também prevaleceram na análise realizada. 

Essas condições nos remetem ao questionamento da 

proposta de equidade, lançada pelo Ministério da Saúde, que 

possui relação direta com o conceito de igualdade e justiça 

social. Nesse sentido, surge a necessidade de construir planos 

de ações que visem a redução do risco a que essa população 

está exposta, afim de possibilitar melhoria na qualidade de vida. 

A viabilização de melhores condições de saneamento, 

coleta de lixo, tratamento de água e asfaltamento podem 

constituir-se enquanto estratégias necessárias para esse 

avanço.  

Diante dos dados expostos na presente pesquisa, 

consideramos necessários estudos posteriores, que se 

proponham a realizar análises inferenciais, a fim de 

compreender a real associação entre os fatores apresentados.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COMO FATOR DETERMINANTE 
DA SAÚDE: ANÁLISE DA FRAGILIDADE DE UMA COMUNIDADE RURAL 

728 
 

 
AGUILA, P. S.; ROQUE O. C.; MIRANDA C. A. S.; FERREIRA A. P. 
Avaliação da qualidade de água para abastecimento público do Município 
de Nova Iguaçu. Cad Saúde Pública. v. 16, n. 3, p. 791-798, 2000. 
AZEREDO, C. M. et al. Avaliação das condições de habitação e 
saneamento: a importância da visita domiciliar no contexto do Programa de 
Saúde da Família. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 3, p. 743-753, 
2007. 
BRASIL Fundação Nacional de Saúde ‐ Funasa. Manual  de  
Saneamento. 3 ed. Brasília: FUNASA, 2007. Disponível em: 
<http://www.funasa.gov.br/site/wpcontent/files_mf/eng_saneam2pdf>.  
Acesso em: 25 out. 2018. 
BRASIL Manual de saneamento. Fundação Nacional de Saúde. 3. ed. rev. 
Brasília: Fundação Nacional de Saúde. p. 408, 2006.  
BRASIL Projeto  de  Desenvolvimento  de  Sistemas  e  Serviços de Saúde. 
Experiências e desafios da atenção básica  e  saúde  familiar:  caso  
Brasil.  Ministério  da  Saúde/Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS/OMS). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. e-SUS Atenção Básica : Sistema com 
Coleta de Dados Simplificada : CDS / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora 
do Ministério da Saúde, 2013. 
CARRAPATO, P.; CORREIA, P.; GARCIA, B. Determinante da saúde no 
Brasil: a procura da equidade na saúde. Saúde e Sociedade. v. 26, n. 3, p. 
676-689, 2017. 
CARVALHO, A. I. Determinantes sócias, econômicos e ambientas da 
saúde. 2013. Disponível em: < 
http://books.scielo.org/id/8pmmy/pdf/noronha-9788581100166-03.pdf>. 
Acesso em: 08 nov. 2018. 
COSTA, S. S. et al. Indicadores epidemiológicos aplicáveis a estudos sobre 
a associação entre saneamento e saúde de base municipal. Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 119-127, 2005. 
DOMINGUES, L.R. et al. Guarda responsável de animais de estimação na 
área urbana do município de Pelotas, RS, Brasil. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 20, n. 1, p. 185-192, 2015. 
DOWNES, M.J. et al. The spatial distribution of pet dogs and pet cats on  
the island of Ireland. BMC Veterinary Research, v. 7, n. 28, p. 8, 2011. 
FARIA, N. M. X.; FACCHINI, L. A.; FASSA, A. G.; TOMASI, E. Trabalho 
rural, exposição a poeiras e sintomas respiratórios entre agricultores. Rev 
Saúde Pública. v. 40, n, 5, p. 827-836, 2006. 



CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COMO FATOR DETERMINANTE 
DA SAÚDE: ANÁLISE DA FRAGILIDADE DE UMA COMUNIDADE RURAL 

729 
 

FERNANDES F.C., Furlaneto A. Riscos biológicos em aviários. Rev Bras 
Med Trab. v. 2:, p.140-52, 2004. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de saneamento – 
Orientações Técnicas. Brasília: MS; 2004. 
GOLSHAN, M. et al. Early effects of burning rice farm residues on 
respiratory symptoms of villagers in suburbs of Isfahan, Iran. Int J Environ 
Health Res. v.12, p. 125-31, 2002. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Base 
de dados por municípios das Regiões Geográficas Imediatas e 
Intermediárias do Brasil. 2017.  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Norte 
e Nordeste convivem com restrições no acesso a saneamento básico. 
2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20979-norte-e-nordeste-
convivem-com-restricoes-no-acesso-a-saneamento-basico>. Acesso em: 
08 nov. 2018. 
MAGALHÃES, K. A. et al. A Habitação como Determinante Social da 
Saúde: percepções e condições de vida de famílias cadastradas no 
Programa Bolsa Família. Saúde e Sociedade, v. 22, n. 1, p. 57-72, 2013. 
MELLO, D. A. et al. Promoção à saúde e educação: diagnóstico de 
aneamento através da pesquisa participante articulada à educação popular 
(Distrito São João dos Queiróz, Quixadá, Ceará, Brasil). Caderno de 
Saúde Pública. Rio de Janeiro. v.14, n. 3, p. 583-595, 1998. 
Pereira MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
PEREIRA, G.C.; OLIVEIRA, A. C. C. Fatores ambientais que geram risco à 
saúde pública no município de Capão do Leão/RS. Revista do Centro de 
Ciências Naturais e Exatas-UFSM/REMOA. v. 14, n. 2, p. 3245-3254, 
2014.  
REZENDE, S. C.; HELLER, L. O saneamento no Brasil: políticas e 
interfaces. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
SIQUEIRA-BATISTA, R. et al. Moléstia de Chagas e ecologia profunda: a 
luta anti-vetorial em questão. Ciência & Saúde Coletiva. v.16, n. 2, p. 677-
687, 2011. 
TAVARES,  A. M. et al. Enteroparasitoses em moradores do assentamento 
do Incra no Tarumã-Mirim, Manaus – AM. In: XLII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, 2006, Teresina/PI. Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical. v. 39, p. 206, 2006. 
TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Fatores ambientais associados à diarréia 
infantil em áreas de assentamento subnormal em Juiz de Fora, Minas 
Gerais. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 5, n. 4, p. 
449-455, 2005. 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/tabelas/regioes_geograficas_composicao_por_municipios_2017.xls
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/tabelas/regioes_geograficas_composicao_por_municipios_2017.xls
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/tabelas/regioes_geograficas_composicao_por_municipios_2017.xls


CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO COMO FATOR DETERMINANTE 
DA SAÚDE: ANÁLISE DA FRAGILIDADE DE UMA COMUNIDADE RURAL 

730 
 

VISSER, S. et al. Estudo da associação entre fatores socioambientais e 
prevalência de parasitose intestinal em área periférica da cidade de 
Manaus (AM, Brasil) Ciência & Saúde Coletiva. v.16, n. 8, p. 3481-3492, 
2011.  
WESTGARTH et al. Family Pet Ownership during Childhood: Findings from 
a UK Birth Cohort and Implications for Public Health Research International. 
Journal of Environmental Research and Public Health, v. 7, n. 10, p. 
3704-3729, 2010. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The control of neglected 
zoonotic diseases. Geneva: WSPA, 2005. 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO 
MUNICÍPIO DE POMBAL-PB 

731 
 

CAPÍTULO 39 
 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO 

MUNICÍPIO DE POMBAL-PB 
 

Barbara Marinho ARAUJO 1 

Paulo Emanuel Batista PEREIRA 2  

Naiara Angelo GOMES 4 

1, 2 Graduandos do curso de Engenharia Ambiental, UFCG; 4 Orientadora/Professora do 
CCTA/UFCG.  

e-mail: babinhaam@gmail.com 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi diagnosticar a atual 
situação dos serviços relacionados ao abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos no 
município de Pombal-PB. A metodologia consistiu de visitas in 
loco, para fazer registros fotográficos e anotações de 
informações pertinentes sobre os serviços de saneamento 
citados, além disso, também, fez-se pesquisas de dados 
secundários no site do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento. Como resultados, notou-se que praticamente 
toda a população residente no município de Pombal-PB é 
abastecida com água potável, e a forma de disposição final dos 
resíduos sólidos é em um lixão, o qual é ilegal e ambientalmente 
inadequado. Portanto, espera-se que este estudo sirva de base 
para a elaboração de outras investigações mais aprofundadas 
sobre a temática abordada, e, ainda, seja utilizado por gestores 
para identificar e mitigar os principais impactos existentes nos 
serviços de saneamento avaliados.   
Palavras-chave: Abastecimento de água. Esgotamento 
sanitário. Resíduos sólidos.  
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Política Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), lei Federal n. 11.445 (BRASIL, 2007), o termo 

saneamento básico faz referência as condições adequadas do 

sitema de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem 

como, drenagem das águas pluviais. Além disso, é importante 

mencionar que a PNSB, busca manter e/ou garantir a 

salubridade da população, com vistas a controlar possíveis 

descasos relacionados a saúde pública da comunidade. 

O Brasil é o país em desenvolvimento que mais investe 

em saneamento básico e acesso à água potável, conforme um 

levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

2014. No entanto, o principal problema da falta de saneamento 

no país não é a falta de recursos, mas a má administração do 

poder público, sendo investido em 2012 apenas 75% do 

necessário para o saneamento, sendo que cerca de 59% 

desses gastos foram para aumentar o percentual de água 

potável disponível para a população e o restante foi aplicado em 

obras e investimentos no setor. Entretanto, de acordo com o 

levantamento, esse investimento deveria ser satisfatório, porém 

com os gastos sendo investidos em outras atividades, a 

implementação de um serviço adequado de saneamento para 

a população se torna "insuficiente". 

Segundo um estudo realizado pela instituição multilateral 

mais conhecida como CAF, do Banco de Desenvolvimento da 

América Latina, seria possível em 17 anos a universalização do 

acesso à água potável e à coleta de esgoto, se os países da 

América Latina investissem anualmente, em média, cerca de 

0,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Sem esses investimentos 
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o custo da má qualidade da água varia entre 1% e 2,5% do PIB 

em países da região. A OMS já mostrou que para cada R$ 1 

investido em saneamento economiza-se R$ 4 em saúde. Sem 

esses investimentos, pode-se comprometer seriamente o 

desenvolvimento do saneamento nas próximas décadas. 

Segundo Borja (2014), o modelo atual de saneamento 

básico no Brasil ainda deve ser melhorado, pois, o direito básico 

à utilização dos serviços de  saneamento assegurado pela 

PNSB não se aplica a todos os municípios brasileiros. Em 

contrapartida, no estado da Paraíba, cidades de grande e médio 

porte, a exemplo de João Pessoa e Campina Grande, 

alcançaram boas posições no ranking de saneamento básico 

no país (ABES, 2018). 

O município de Pombal-PB, objeto deste estudo, mesmo 

com 60,8% dos domicílios apresentando sistema de 

esgotamento sanitário, ainda, aponta inúmeros problemas 

relacionados a ausência de saneamento básico (IBGE, 2010), 

entre quais, citam-se: o lançamento de esgotos domésticos em 

canais de drenagem de águas pluviais, o controle ineficiente da 

distribuição de água em períodos de racionamento e a ausência 

de tratamento dos esgotos sanitários. Cabe ressaltar que tais 

problemas contribuem para densencadear inúmeros casos de 

doenças e alterar negativamente o bem estar da população.     

Além dos problemas citados, a disposição ilegal e 

irregular de resíduos sólidos em lixões, têm se tornado uma 

grande preocupação ambiental e de saúde pública, pois, em 

virtude da poluição e/ou contaminação do ar devido as 

queimadas realizadas nesses depósitos de resíduos, diversas 

doenças podem surgir ou serem intensificadas na população 

que residem em seu entorno.  
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Gouveia (2012) enfatiza também que, os lixões oferecem 

riscos relevantes à saúde pública, devido ser para os seres 

humanos uma importante fonte de exposição a diversas 

substâncias tóxicas, a exemplo, de metais pesados e gases 

tóxicos. Portanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2000) ressalta que, a exposição de humanos a 

poluentes/contaminantes originados em depósitos de resíduos 

sólidos deve estar delimitada a 1 km de distância, quando se 

trata da via aérea, e 2 km de extensão, quando considera-se a 

água como rota de exposição.  

Nessa perpesctiva, a realização de estudos que visam 

avaliar os serviços de saneamento em um determinado local 

são de suma importância, visto que permitem identificar e 

mitigar/corrigir os efeitos negativos nos serviços básicos do 

saneamento no meio ambiente e na saúde da população. 

Ademais, tais estudos também podem ser utilizados como fonte 

de gestão para otimizar o funcionamento dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, gerenciamento 

de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. 

Sendo assim, neste trabalho objetivou diagnosticar a 

atual situação dos serviços relacionados ao abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e gerenciamento dos resíduos 

sólidos no município de Pombal-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

- Aréa de Estudo: Aspectos gerais 

 

O referido estudo foi desenvolvido no município de 

Pombal, estado da Paraíba, Brasil (Figura 1). Esse município 

encontra-se situado na mesorregião do Sertão Paraibano e 
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microrregião de Sousa-PB, em uma altitude de 118 m em 

relação ao nível do mar, e possuiu um clima do tipo tropical 

semiárido, com chuvas de verão. O período chuvoso se inicia 

no mês de novembro com término no mês de abril e apresenta 

uma precipitação média anual de 431,8 mm (Serviço Geológico 

do Brasil - CPRM, 2005). 

 
Figura 1: Município de Pombal-PB 

 
Fonte: Gomes et al. (2016) 

 

- Diagnóstico dos serviços de saneamento básico 

 

A realização do diagnóstico da situação dos serviços de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e 

gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Pombal-

PB, se deu por meio de visitas in loco, que ocorreram no mês 

de novembro de 2018. Nessas visitas, foram feitas anotações 
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de interesse para o presente estudo e, também, 

fotodocumentação de locais estratégicos dos serviços de 

saneamento básico. Além disso, foram realizadas pesquisas de 

dados secundário no site do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

- Abastecimento de água potável 

 

O abastecimento de água potável no município de 

Pombal-PB é realizado pela Companhia de Água e Esgoto da 

Paraíba (CAGEPA). O tratamento utilizado é o convencional, o 

qual adequa as características da água bruta, captada em um 

trecho do rio Piancó, ao padrão de potabilidade de água 

explicito na Portaria do Ministério da Saúde 2.914 (BRASIL, 

2011). O rio Piancó está situado na Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu, que possui área de drenagem de 43.683 km2, em 

que 60% encontra-se no estado da Paraíba e 40% no Rio 

Grande do Norte (ISMAEL, 2017).  

O principal problema encontrado no sistema de 

abastecimento de água de Pombal-PB, diz respeito a falta de 

água na rede de distribuição quando acontece alguma 

manutenção no sistema, em virtude desse sistema não possuir 

um controle de fechamento dos condutos que destinam água 

aos bairros da cidade. 

 Na Figura 2, verifica-se o comportamento da população 

total do município de Pombal-PB com abastecimento de água, 

entre os anos de 2012 a 2016. A população estimada do 

município de Pombal-PB, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2018), é de aproximadamente 
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32.750 hab. Com base nisso, nota-se que praticamente a 

totalidade dos habitantes do citado município recebem água 

potável. 

 

Figura 2: População de Pombal-PB com abastecimento de 
água 

 
Fonte: (SNIS, 2018) 

  

 Cabe ressaltar que, em virtude do período de seca que 

aconteceu na região, o município de Pombal-PB passou por um 

racionamento de água. O racionamento é uma medida tomada 

em épocas de escassez de água, para controlar a demanda 

d´água nas cidades, que, devido a falta de gestão e 

planejamento dos recursos hídricos em cidades, é necessário 

tomar decisões drásticas (MESQUITA et al., 2017). Essa 

medida pode interferir diretamente no setor industrial como a 

redução na produção e na saúde pública, afetando toda a 

população.  
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 Em períodos de racionamento, aumenta a demanda de 

água em fontes como poços artesianos, abastecimento por 

carro pipa entre outras. Na maioria das vezes, as águas das 

fontes alternativas não atendem ao padrão de potabilidade, 

tonando-se, dessa forma, um veículo de transmissão de 

doenças na população. Uma das principais doenças causadas 

quando se ingere água contaminada com microrganismos 

patogênicos, é a diarreia.  

 

- Esgotamento sanitário  

 

O esgotamento sanitário compreende um dos eixos que 

compõem o saneamento básico, sendo definido como o 

conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados 

a coletar, transportar, condicionar e encaminhar somente o 

esgoto sanitário a uma disposição final conveniente, de modo 

contínuo e higienicamente seguro (ABNT, 1986). 

Em 2014, na cidade de Pombal-PB, foi inaugurado o 

sistema de esgotamento sanitário, contemplando a instalação e 

construção da estação de tratamento de esgoto e toda a rede 

de coleta de esgotos. Esse investimento deveria beneficiar 

cerca de 19 mil pessoas, porém, como pode-se analisar na 

Figura 3, a população não foi totalmente atendida por esses 

serviços. 

O sistema de esgotamento sanitário foi um sistema 

proposto a população para se obter acesso ao saneamento 

ambiental, acarretando em benefícios a população, desde que 

funcione de forma coerente, sendo assim, promovendo 

melhores condições na saúde, causando conforto e bem estar 

a sociedade. 
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Figura 3: População urbana atendida com o sistema de 

esgotamento sanitário 

 
Fonte: SNIS (2018) 

 
Com relação ao sistema de tratamento de esgoto 

sanitário implantado no município de Pombal-PB, este é 

constituído por lagoas anaeróbias seguidas de lagoas 

facultativas (Sistema Australiano). Atualmente, esse sistema de 

tratamento não está recebendo volume algum de esgoto, assim, 

todo o esgoto coletado pela rede coletora são lançados, in 

natura, no Rio Piancó, ocasionando, com isso, diversos 

impactos ambientais nesse corpo receptor, como por exemplo 

a eutrofização. 

A forma de disposição final desse esgoto in natura é 

preocupante, já que, o rio Piancó é utilizado na captação de 

água para abastecimento da cidade de Pombal-PB e outros 
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municípios, encarecendo, dessa forma, o tratamento utilizado 

para adequar a água aos padrões de potabilidade. 

Além disso, parte dos despejos de esgotos  do município 

analisado é lançado nos canais de águas pluviais, deixando a 

população exposta a vetores patogênicos causadores de 

epidemias e endemias, as quais estão associadas a um sistema 

de saneamento básico deficiente. 

 

Figura 4: Esgoto a céu aberto no município de Pombal-PB 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 

É importante ressaltar que a falta ou ausência de 

esgotamente sanitário, pode acarretar diversas doenças na 

população, como diarreias e verminoses, compreendendo os grupos 

de riscos, crianças com idade abaixo de cinco anos e idosos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), as 
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causas mais comuns de morte de crianças são doenças como 

diarreia, malária e pneumonia. Esses índices poderiam ser 

diminuídos com o acesso à água tratada, rede de coleta de 

esgotos e outros serviços relacionados ao saneamento básico. 

 

- Resíduos sólidos 

 

Os resíduos sólidos gerados no município de Pombal-PB 

são coletados por caminhões com compactação traseira e a  

frequência de coleta acontece em dias alternados na maioria 

das ruas. Após a coleta, os resíduos são transportados para o 

seu destino final, que, nesse caso, é um lixão.  

O lixão de Pombal-PB possui uma área total de 28,2 ha, 

uma área potencial de 12,2 ha e se distancia cerca de 650 m do 

perímetro urbano de Pombal-PB. Além disso, recebe 

mensalmente cerca de 384 toneladas de resíduos domiciliares, 

segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Pombal-

PB (PMSB, 2015), os quais são gerados por uma polução 

urbana de 25.592 habitantes (IBGE, 2010).  

As margens do lixão de Pombal-PB está sendo 

implantado um loteamento residencial, como ilustrado na Figura 

5. Com base nessa Figura, é possível observar a disposição de 

resíduos a poucos metros do loteamento, configurando-se 

assim, um fator de disseminação de doenças para a população 

que vai resider nesse lugar.  

A proximidade do lixão com áreas de habitação humana 

torna-se um fator preocupante, devido à contaminação das 

águas (subterrâneas e superficiais) ou, até mesmo, à alteração 

da qualidade do ar provocada pela biodegradação da massa de 

resíduos (OLIVEIRA et al, 2015; BATISTA et al, 2010). 
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Figura 5: Loteamento que está sendo implantado as margens 
do lixão de Pombal-PB 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018)  

 

  Uma outra problemática inerente ao lixão, é a 

queima de resíduos, conforme observado na Figura 6. Esta 

prática causa a poluição e/ou contaminação do ar atmosférico 

local e de seu entorno, podendo ocasionar ou intensificar o 

surgimento de doenças respiratórias na população que reside 

em suas proximidades e nos catadores de reciclagem que 

frequentam diariamente esse local.  

A queima dos resíduos pode agravar doenças 

respiratórias, e ainda causar ardor nos olhos, irritação no nariz, 

garganta entre outros (CAMPOS e COSTA, 2017). Queimar os 

resíduos é uma solução para diminuir o volume de lixo além de 

auxiliar na separação para os catadores, pois o lixo já separado 
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não chega a misturar com o recém chegado, porém não é uma 

solução adequada. 

 

Figura 6:  Área com resíduo queimado no lixão de Pombal-PB 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018)  

 

 Vale salientar que, de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, lei 12.305 de 2010, a disposição e a queima 

de resíduos sólidos em lixão são proibidas, e, conforme lei n. 

9.605 (BRASIL, 1998), quando tal prática acontece, configura-

se como crime ambiental. Na Figura 7, ilustra-se um foco de 

queima de resíduos no lixão de Pombal-PB. 

Além da problemática da queima de resíduos e do odor 

desagradável do lixão, tem-se, ainda, a concentração de 

vetores de doenças, tais como ratos, baratas, moscas e aves 

carnívoras. 
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Figura 7:  Queima de resíduos no lixão de Pombal-PB 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018)  

 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos 

em Pombal-PB não ocorre somente no lixão, os resíduos 

urbano muitas vezes são descartados nas vias públicas, como 

mostrado na Figura 8, ocasionando a colmatação de canais de 

drenagem de águas pluviais, que contribui para o alagamento 

das ruas em períodos chuvosos. Além do mais, tal forma de 

disposição pode também causar doenças na população, as 

quais são transmitidas por macrovetores, a exemplo de: 

leptospirose, amebíase, leishmaniose, giardíase, teníase e 

cisticercose, sendo transmitidas por ratos, moscas, mosquitos, 

baratas, bovinos e suínos respectivamente (FUNASA, 2007). 
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Figura 8:  Animais se alimentando de lixo domiciliar 
descartados de forma inadequada em vias urbanas do 
município 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018)  

 

CONCLUSÕES  

  

Com base nos resultados pode-se concluir que, os 

serviços de saneamento investigados no município de Pombal-

PB, principalmente o gerenciamento de resíduos sólidos, 

apresentaram problemas de ordem sanitária, social e ecológica, 

os quais podem colocar em risco a saúde pública população.  

Espera-se que este estudo sirva de base para a 

elaboração de outras investigações mais aprofundadas sobre a 

temática abordada, e, ainda, seja utilizado por gestores para 

identificar e mitigar os principais impactos existentes nos 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO 
MUNICÍPIO DE POMBAL-PB 

746 
 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

gerenciamento de resíduos sólidos.   
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RESUMO: O Bisfenol A (BPA) é uma substância presente na 
composição dos plásticos e das resinas epóxis, e por isso 
encontra-se em vários utensílios utilizados pela população; ele 
consegue interagir com os receptores dos hormônios, 
interferindo no sistema hormonal e provocando múltiplas 
complicações para a saúde do indivíduo. Objetivou-se discutir 
as implicações e distúrbios ocasionados pela exposição ao 
Bisfenol A durante o período gestacional. O estudo foi 
conduzido através de uma revisão da literatura, com busca em 
bases como SCIELO, MEDLINE e PUBMED, utilizando os 
seguintes descritores: Bisfenol A, desreguladores endócrinos e 
gestação; com publicações no período de 2014 a 2018, sendo 
considerados escritos em português e inglês, dos quais se 
obteve um universo de 95 artigos dos quais foram incluídos 
apenas 8 artigos. A exposição de gestantes ao Bisfenol A pode 
influenciar em várias disfunções no sistema reprodutor feminino 
principalmente pela modulação dos receptores hormonais, o 
qual pode desenvolver síndromes como do ovário policístico e 
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anovulação; alguns estudos apontam também que o BPA 
possui relação com vários outros distúrbios, tais como 
alterações nas vias metabólicas e na expressão genética de 
proteínas que regulam o comportamento do indivíduo. Pode-se 
observar neste estudo que a exposição ao BPA durante o 
período gestacional acarreta vários distúrbios em sistemas 
diversos, principalmente nos que estão correlatos a receptores 
hormonais androgênicos.  
Palavras-chave: Bisfenol A. Desreguladores endócrinos. 

Gestação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na era da pós-modernidade, a sociedade está marcada 

pela necessidade de rapidez e praticidade em todas as suas 

atividades do dia-a-dia. Nesse sentido, as refeições também 

estão seguindo a mesma ótica, fazendo-se necessária 

produções rápidas e de fácil ingestão. Para atingir essa 

velocidade, a população faz uso de alimentos enlatadas e 

embutidos em larga escala, além destes também o consumo de 

alimentação de rápido preparo, porém esta praticidade também 

atinge outras esferas do cotidiano, e se baseia no uso de 

plásticos para efetivar-se (FACAS, 2017; ROCHA, 2014). 

Dessa forma, vários produtos industriais utilizam os 

plásticos e as resinas epóxis no seu revestimento, tais como: 

mamadeiras, latas metálicas de alimentos e bebidas, garrafas, 

tubulações de água, embalagens e frascos para conserva de 

alimentos (OLIVEIRA, 2017). Esses plásticos e as resinas 

epóxi, amplamente utilizados pela população, são compostos 

que quando produzidos, apresentam o Bisfenol A (BPA) como 

elemento intermediário (HOFFMANN, 2016).  
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Nesse sentido, no decorrer do processo de fabricação 

das resinas epóxi e dos plásticos, o BPA passa por várias 

reações químicas, e quando alguma dessas etapas sofre 

alteração ou não se completa, o BPA é liberado para o meio, 

essa liberação também está relacionada com as características 

do ambiente no qual o BPA se encontra, tais como altas 

temperaturas e a exposição a ácido ou soluções básicas. Nessa 

perspectiva, quando ocorre a liberação do BPA nos produtos 

industriais, o mesmo entra em contato com o alimento ou com 

o líquido que será ingerido pelo consumidor (HOFFMANN, 

2016).  

Essa ingestão de BPA pode provocar sérias 

consequências para a saúde humana, em virtude da 

interferência dessa substância no sistema hormonal. Essa 

desregulação ocorre devido a interação do BPA com os 

receptores dos hormônios, podendo provocar um efeito 

agonista, diminuindo a ação do hormônio; ou um efeito 

antagonista, impedindo que o hormônio se acople ao seu 

receptor.  O Bisfenol A, também atua modificando os 

metabolismos e a síntese hormonal, além de alterar a 

epigenética, na qual não ocorre a mudança das bases 

nitrogenadas, mas interfere na expressão dos genes 

(CHIANESE, 2018). Um desses fatores epigenéticos ocorre 

quando o BPA provoca um “silenciamento” dos genes da região 

promotora dos receptores de estrogênio do tipo alfa e beta 

ainda no período neonatal, que apresentará como 

consequências alterações da expressão do DNA 

metiltransferase ao nível testicular na vida adulta (DEBA, 2018). 

A partir dessa perturbação no sistema hormonal, uma 

sucessão de eventos ocasiona efeitos negativos sobre os 

processos fisiológicos do corpo humano, como por exemplo o 
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impacto do BPA no trato gastrointestinal, o qual irá estimular a 

ação de neurônios motores inibitórios, que regulam a 

movimentação peristáltica (OLIVEIRA, 2017). Alguns outros 

efeitos podem ser: impotência nos homens, infertilidade nas 

mulheres, redução do libido, proliferação de células do câncer 

de mama, síndrome do ovário policístico, problemas 

neurológicos e falência ovariana (HOFFMANN, 2016; ROCHA, 

2014). Sob tal ótica, fica perceptível que a exposição ao BPA 

interfere nos sistemas presentes no organismo humano, e que 

atua fortemente no sistema reprodutor feminino, 

proporcionando sérias consequências, principalmente aquelas 

relacionadas com a exposição dessa substância em gestantes 

(HOFFMANN, 2016; COSTA, 2014). Deste modo, este estudo 

de revisão da literatura teve como objetivo levantar informações 

sobre os efeitos patológicos resultantes da exposição de 

gestantes ao Bisfenol A. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da 

literatura, no qual foram consultadas as bases de dados 

SCIELO, MEDLINE e PUBMED e selecionados artigos 

científicos publicados no período de 2014 a 2018. Os 

descritores utilizados para a pesquisa de artigos nas bases 

foram os seguintes: Bisfenol A, desreguladores endócrinos e 

gestação. Com a busca identificou-se o número de 95 artigos, 

dentre os quais foram selecionados, num primeiro momento, 8 

artigos de acordo com o objetivo dessa revisão, baseado na 

adequação do título. Posteriormente, realizou-se uma leitura 

minuciosa dos resumos dos artigos filtrados pelo título. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para essa revisão, foram identificados 95 artigos após o 

cruzamento dos descritores, dentre eles, 85 publicações foram 

excluídas por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. 

Após a leitura dos títulos e dos resumos, mais dois artigos foram 

excluídos, obtendo uma amostra final de oito publicações.  Os 

trabalhos selecionados buscaram evidenciar os vários 

distúrbios, dentre eles disfunções metabólicas, 

comportamentais e, principalmente, hormonais; que podem 

surgir tanto nos descendentes quanto na própria gestante, 

devido a exposição ao BPA durante o período gestacional. 

Os resultados puderam ser condensados em três 

categorias: Alterações no sistema reprodutor feminino 

associadas à exposição da gestante ao BPA; Impactos do BPA 

na gestante e Comprometimento de funções na prole de 

gestações expostas ao BPA. A Tabela 1 apresenta os principais 

apontamentos de cada artigo selecionado. 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionadas e 
principais informações sobre a variável de interesse. 

Autores Título Resultados 

Elaine Maria Frade 

Costa, 

Poli Mara Spritzer, 

Alexandre Hohl, 

Tânia A. S. S. Bachega. 

 

 

Effects of endocrine 

disruptors in the 

development of the female 

reproductive tract. 

 

 

 

 

Considera que o BPA 

apresenta a capacidade 

de proporcionar 

alterações no 

desenvolvimento normal 

dos folículos ovarianos, 

uma vez que essa 

substância altera a 

homeostasia hormonal. 

Davy Guignard, 

Veronique Gayrard, 

Marlène Z. Lacroix, 

Evidence for bisphenol A-

induced dis-ruption of 

maternal thyroid 

Aborda que o Bisfenol A 

altera o processo 

regulatório dos 
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Sylvie Puel, 

Nicole Picard-Hagen, 

Catherine Viguié. 

 

 

 

 

homeostasis in the 

pregnant ewe at low level 

representative of human 

exposure. 

 

 

hormônios tireoidianos, 

diminuindo as 

concentrações de 

triiodotironina e tiroxina, 

nas gestantes que foram 

expostas a esse disruptor 

endócrino. 

Caren Weinhouse, 

Olivia S. Anderson, 

Ingrid L. Bergin, 

David J. Vandenbergh, 

Joseph P. Gyekis, 

Marc A. Dingman, 

Jingyun Yang, 

Dana C. Dolinoy. 

 

 

 

 

Dose-Dependent 

Incidence of Hepatic 

Tumors in Adult Mice 

following Perinatal 

Exposure to Bisphenol A 

 

 

 

 

 

 

Aponta que os 

desenvolvimentos de 

cânceres, como o tumor 

hepático, pode estar 

relacionado com a 

exposição do feto 

ao Bisfenol A, uma vez 

que esse disruptor 

endócrino eleva os níveis 

de hormônios sexuais, os 

quais podem 

proporcionar uma 

elevação nas taxas de 

conversão carcinogênica. 

Dezhen Wang, 

Wentao Zhu, 

Sen Yan, Zhiyuan 

Meng, 

Jin Yan, 

Miaomiao Teng, 

Ming Jia, 

Ruisheng Li, 

Zhiqiang Zhou. 

 

 

Impaired lipid and glucose 

homeostasis in male mice 

offspring after combined 

exposure to low-dose 

bisphenol A and arsenic 

during the second half of 

gestation 

 

 

Enfatiza a relação da 

exposição ao BPA no 

período gestacional com 

alterações nas vias 

metabólicas de lipídios e 

carboidratos, através da 

elevação ou diminuição 

de substâncias 

elementares para o bom 

funcionamento do Ciclo 

de Krebs, e 

consequentemente, 

dessas vias. 

Chong Wanga, 

Zhihui Lia, 

Haijun Hana, 

Guangying Luoa, 

Bingrui Zhoua, 

Shaolin Wange, 

Jundong Wang. 

Impairment of object 

recognition memory by 

maternal bisphenol A 

exposure is associated 

with inhibition of Akt and 

ERK/CREB/BDNFpathway 

in the male offspring 

Evidencia que a 

exposição da gestante ao 

Bisfenol A pode 

prejudicar na memória de 

longo e curto prazo dos 

descendentes, e ainda 

pode agir na expressão 
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 hippocampus. 

 

de proteínas relevantes 

para que ocorra a 

memória de 

reconhecimento 

corretamente. 

Erin P. Harris, 

Heather A. Allardice, 

A. Katrin Schenk, 

Emilie F. Rissman. 

 

 

 

Effects of maternal or 

paternal bisphenol A 

exposure on offspring 

behavior. 

 

 

Demonstra que a 

exposição ao Bisfenol A 

em gestantes também 

pode influenciar em 

fatores 

neurocomportamentais, 

estando relacionado com 

uma maior predisposição 

do descendente 

desenvolver um aumento 

da ansiedade. 

Laura Gioiosa, 

Paola Palanza, 

Stefano Parmigiani, 

Frederick S. vom Saal. 

 

 

 

 

 

Risk Evaluation of 

Endocrine-Disrupting 

Chemicals: Effects of 

Developmental Exposure 

to Low Doses of Bisphenol 

A on Behavior and 

Physiology in Mice 

(Mus musculus) 

Aponta que a exposição 

do Bisfenol A no período 

gestacional pode 

apresentar a capacidade 

de interferir nos padrões 

Comportamentais 

relacionados com o sexo 

feminino e o 

Masculino dos 

descendentes. 

 

 

Carlos Alberto Gómez-

Mercado, 

Gregory Mejía-

Sandoval, 

Ángela María Segura-

Cardona, 

Catalina María Arango-

Alzate, 

Sandra Isabel 

Hernández-González, 

Daniel Felipe Patiño-

García, 

Albino Barraza-

Exposición a Bisfenol A 

(BPA) en 

mujeres embarazadas y su 

relación con la obesidad 

en sus hijos: revisión 

sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

Aborda sobre a relação 

da exposição pré-natal 

ao Bisfenol A com o risco 

do descendente 

desenvolver a obesidade. 
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Villarreal 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 ALTERAÇÕES NO SISTEMA REPRODUTOR 

FEMININO ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO DA GESTANTE AO 

BPA 

 

Durante os três primeiros meses de gestação tem início o 

processo de diferenciação das células germinativas do feto, 

depois desse período, inicia-se a formação dos folículos 

primordiais e, logo em seguida,  esses folículos entram em um 

período de latência, a qual pode perdurar por vários anos. 

Como os oócitos são células que apresentam vida longa, eles 

acabam sendo expostos aos efeitos do ambiente por todo seu 

tempo de vida. Para que aconteça a correta formação dos 

folículos ovarianos no feto, é necessário a homeostase de 

hormônios, como o estrogênio e a inibina.  Desse modo, 

perturbações no equilíbrio entre as concentrações desses 

hormônios pode proporcionar alterações no desenvolvimento 

normal dos folículos. Nesse sentido, os efeitos do Bisfenol A 

como disruptor endócrino podem proporcionar alterações na 

homeostase dos hormônios e alterar a foliculogênese, ainda na 

vida intrauterina, contribuindo para o desenvolvimento de 

distúrbios ovarianos (LIMA, 2016; COSTA, 2014). 

Os distúrbios reprodutivos que podem estar relacionados 

a essas questões são: aneuploidias, insuficiência ovariana 

primária, alterações no ciclo menstrual e síndrome do ovário 

policístico; as quais estão representadas na Figura 1. Em 

relação à aneuploidia, a qual envolve alterações no número de 

cromossomos, foi evidenciado em alguns estudos 

experimentais que o Bisfenol A, através de sua interação com 
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o receptor de estrogênio β, exerce um efeito deletério na 

formação e na maturação dos ovócitos, e promove alterações 

nas divisões meióticas que resultam em aneuploidias (COSTA, 

2014). 

Outra doença ovariana relacionada a esse contexto é a 

insuficiência ovariana primária, também conhecida como 

menopausa precoce, a qual é caracterizada pela perda da 

função normal dos ovários antes dos 40 anos de idade. Um dos 

mecanismos que podem causar a menopausa precoce está 

associado com a exposição ao BPA durante períodos 

importantes de diferenciação das células germinativas, uma vez 

que através novamente da interação do Bisfenol A com o 

receptor de estrogênio β, ele pode propiciar a formação de 

folículos multi ovócitos, os quais por sua vez são tidos como 

precursores da insuficiência ovariana primária (ASSUMPÇÃO; 

COSTA, 2014). 

Além dessas doenças, existe também algumas 

alterações relacionadas com o ciclo menstrual. Pesquisas 

apontaram que a interferência hormonal do Bisfenol A no 

período fetal tem a capacidade de modificar o período 

menstrual, isso ocorre através de alterações no controle 

hipotalâmico sobre a secreção de Hormônio Luteinizante (LH) 

e sobre a ovulação. Nesse sentido, foi evidenciado que o BPA 

tem relação com o aumento da duração do ciclo menstrual e 

ainda ressalta-se também que a exposição ao BPA no período 

perinatal pode proporcionar irregularidades nos ciclos 

menstruais (COSTA, 2014). 

A síndrome do ovário policístico (SOP) também é uma 

doença que apresenta relação com essa conjuntura. Essa 

patologia caracteriza-se pela anovulação crônica e pelo 

hiperandrogenismo, ou seja, é quando os ovários não liberam o 
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óvulo durante os ciclos menstruais e quando ocorre um 

aumento da concentração de androgênios, como a testosterona 

(TINOCO, 2016). Apesar de não haver um total entendimento 

sobre as causas da SOP, de acordo com estudos realizados 

com células teciduais intersticiais e com células da granulosa 

do ovário de ratos in vitro, as quais foram submetidas a 

diferentes concentrações de Bisfenol A, foi evidenciado que 

essa substância pode contribuir para o hiperandrogenismo. 

Nessa perspectiva, esses estudos mostraram que o BPA atua 

nas vias androgênicas e estrogênicas, apresentando relação 

com o aumento da síntese de testosterona em células do tecido 

ovariano, e que também apresenta relação com a expressão de 

enzimas importantes para a produção de androgênios (Zhou, 

2008; apud Costa, 2014). Além disso, segundo estudos, 

também foi evidenciado que o BPA age competindo com 

andrógenos pelas globulinas de ligação a hormônios sexuais, 

aumentando assim a quantidade de andrógenos livres.  Estima-

se que em pacientes com SOP, os níveis de BPA na circulação 

é maior do que em comparação com as mulheres que não 

apresentam a síndrome. Dessa forma, o Bisfenol A atuaria 

como colaborador dessas doenças em indivíduos que já 

apresentam predisposição genética a algum defeito enzimático 

ovariano (COSTA, 2014). 
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Figura 1. Alterações ovarianas decorrentes da exposição 
ao Bisfenol A 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

IMPACTOS DO BPA NA GESTANTE 

 

 Os efeitos gerados pela exposição ao Bisfenol A 

interferem não só no feto durante a gestação, mas também 

proporcionam alterações fisiológicas na própria gestante. 

Nesse sentido, uma dessas alterações está relacionada com as 

funções da tireóide materna (GUIGNARD, 2017), uma vez que, 

normalmente, o hormônio estimulador de tireotrofina (TRH), 

produzido no hipotálamo, vai estimular a secreção do hormônio 

tireotrofina (TSH), sintetizado na glândula hipófise, o qual por 

sua vez vai estimular a liberação dos hormônios tireoidianos, 

como a tetraiodotironina ou tiroxina (T4) e a triiodotironina(T3), 

na tireóide. Nesse processo, existe também o mecanismo de 

retroalimentação ou feedback negativo, no qual os altos níveis 

dos hormônios tireoidianos na corrente sanguínea vão inibir a 

liberação do TRH e do TSH; desse modo se os níveis dos T3 e 
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T4 estiverem baixos, vai ocorrer uma estimulação da secreção 

do TRH e do TSH (BARROS, 2018; JACOB, 2015). 

No entanto, segundo estudos de Guignard (2017), o qual 

expôs modelos ovinos gestantes ao Bisfenol A, foi evidenciado 

que essa substância atua causando uma interrupção do curso 

normal do processo regulatório dos hormônios tireoidianos no 

organismo das gestantes. Dessa forma, esse estudo apontou 

que o BPA está relacionado com uma diminuição nas 

concentrações de T3 e T4 circulantes, e que mesmo em doses 

pequenas, essa substância já pode afetar significativamente 

esse mecanismo tireoidiano, uma vez que modificou o tempo 

dos ciclos desses hormônios, sendo o tempo do T3 modificado 

por doses mais baixas de BPA (GUIGNARD, 2017). 

Além disso, os estudos não conseguiram evidenciar que 

a secreção de TSH apresenta alterações devido ao BPA, 

caracterizando o estado de hipotiroxinemia, no qual há a 

diminuição dos níveis de T4 livre, com ou sem modificações do 

TSH.  A interferência do BPA nesses hormônios pode ser 

devido a uma modificação do equilíbrio de deiodinação, 

processo no qual ocorre a transformação do T4 em T3 

(GUIGNARD, 2017; BARROS, 2018; JACOB, 2015). 

 

COMPROMETIMENTO DE FUNÇÕES NA PROLE DE 

GESTAÇÕES EXPOSTAS AO BPA 

 

Por meio de sua ação no sistema hormonal, o Bisfenol A 

consegue promover alterações em vários órgãos que 

necessitam da regulação correta desses hormônios para seu 

bom funcionamento. Nessa perspectiva, de acordo com 

estudos realizados com camundongos por Weinhouse (2014), 

foi evidenciado que o BPA apresenta relações com cânceres, 
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como o tumor hepático, uma vez que essa substância é um 

indutor de aneuploidia, a qual consiste em uma característica 

comum entre tumores humanos. Através dessa alteração da 

ploidia, ocorreu também um aumento de hepatócitos 

multinucleados. Além disso, foi relatado também que a 

exposição fetal ao BPA provoca aumento no nível de hormônios 

sexuais e que estes podem elevar as taxas de conversão 

carcinogênica em indivíduos que já apresentam o vírus da 

hepatite B. Desse modo, fica perceptível que o BPA em 

gestantes leva a um aumento na suscetibilidade da prole em 

desenvolver um câncer (WEINHOUSE, 2014). 

Além dessas patologias, o BPA também pode influenciar 

em várias vias metabólicas dos recém-nascidos que foram 

expostos durante a gestação à essa substância. Sob tal ótica, 

foi evidenciado segundo estudos de Wang (2018), a associação 

do BPA com alterações nas vias metabólicas dos carboidratos 

e dos lipídios, nas quais o Bisfenol A juntamente com o arsênio, 

um elemento químico caracterizado como um metal pesado, 

provocou um aumento de aminoácidos como a leucina, e 

diminuiu algumas substâncias presentes no Ciclo de Krebs, 

como o succinato e o citrato. Nesse ciclo, também conhecido 

como Ciclo do Ácido Cítrico, ocorrem várias reações bioquímica 

que tem o objetivo de gerar Trifosfato de Adenosina (ATP), 

também conhecida como molécula energética, uma vez que é 

responsável pela produção de energia nas células (FONTAN; 

MESQUITA, 2015). Dessa forma, como tanto esses 

aminoácidos como as substâncias do ciclo são importantes 

para a regulação do metabolismo de glicose, lipídios e 

proteínas, a alteração delas causada pela atuação do BPA, 

pode afetar o suprimento energético do corpo e provocar 

patologias como o diabetes mellitus tipo 2, a resistência à 
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insulina, e doenças cardiovasculares  (WANG; ALBERTO, 

2018).  

Uma outra interferência da exposição materna ao BPA 

está relacionada com alterações comportamentais dos 

descendentes. Nesse contexto, de acordo com pesquisas 

realizadas por Wang (2016), nas quais ele expôs diferentes 

quantidades de Bisfenol A em camundongos fêmeas durante a 

gestação e realizou testes de memória com a prole masculina, 

foi mostrado que o BPA apresenta um potencial de prejudicar 

na memória de curto e longo prazo, sendo a de curto prazo mais 

suscetível a ser danificada pela exposição materna ao BPA. 

Além disso, esses estudos evidenciaram que essa substância 

também pode afetar a expressão de proteínas importantes para 

a memória de reconhecimento, interferindo em vias de 

sinalização intracelular. Segundo as pesquisas, essa 

interferência ocorre porque essas vias de sinalização 

intracelular são ativadas pelo estrogênio, e como o Bisfenol A é 

um disruptor endócrino e mimetiza a ação dos estrogênios, ele 

acaba exercendo efeito sobre as vias (WANG, 2016). 

Distúrbios neurocomportamentais, como ansiedade, 

também foram relacionados com a exposição ao BPA. Nessa 

perspectiva, segundo estudos de Harris (2018), o qual utilizou 

o teste “labirinto em cruz elevado” (do inglês, “elevated plus 

maze”) com camundongos descendentes de gestações que  

foram expostas ao BPA,  foi evidente que essa substância está 

relacionada com alterações no comportamento social da prole. 

Esse testes é  uma ferramenta de medição usada para analisar 

comportamentos relacionados à ansiedade em camundongos, 

a qual é constituída por quatro tábuas de madeira, que se ligam 

em uma plataforma central e ficam opostas umas às outras, 

formando a ideia do labirinto em cruz, além disso a ferramenta 
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fica alguns centímetros acima do chão, ficando assim elevada. 

Essas tábuas são chamados de “braços” na literatura, e são 

divididas em dois braços abertos, os quais são apenas uma 

tábua de madeira base, e dois braços fechados, os quais 

apresentam a base e outras tábuas de madeira que cercam 

essa tábua base (DOUKKALI, 2016). Esse tipo de teste, leva 

em consideração que os ratos apresentam aversão aos 

espaços abertos, ficando preferencialmente em espaços 

fechados. Desse modo, quando os ratos apresentam uma 

redução na ansiedade, eles acabam ficando um pouco mais de 

tempo nos espaços abertos, e quando apresentam aumento na 

ansiedade, eles ficam menos tempo nesses espaços abertos. 

Nas pesquisas de Harris (2018), os camundongos que foram 

expostos ao Bisfenol A durante a gestação demonstraram um 

aumento da ansiedade como comportamento, uma vez que  

esses camundongos passaram menos tempo nos chamados 

“braços” abertos, ou seja, nas tábuas de madeira que só 

apresentavam a base. 

Além desses, outros distúrbios comportamentais 

também estão relacionados com a exposição de gestantes ao 

BPA. Nesse sentido, estudos evidenciam que essa substância 

pode interferir em áreas do cérebro responsáveis por controlar 

os padrões comportamentais típicos masculinos e femininos. 

Essa interferência na masculinização e feminização, pode  

estragar o sucesso reprodutivo dos indivíduos expostos. Além 

disso, foi mostrado também que camundongos expostos ao 

BPA apresentaram uma redução ou até mesmo uma reversão 

das diferenças sexuais, ou seja, as fêmeas sofreram processos 

de “desfeminização'' e '' masculinização”, e já os machos 

apresentaram alguns comportamentos femininos (GIOIOSA, 

2015). 
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CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir neste estudo que o Bisfenol A é um 

agente químico bastante presente em diversos materiais e 

utensílios utilizados pela sociedade contemporânea. E ainda 

que o Bisfenol A, de acordo com vários estudos citados, 

demonstra capacidade de realizar alterações desde o momento 

de desenvolvimento embrionário, já no período de vida 

intrauterina, as quais terão repercussão em toda evolução de 

vida adulta dos seres, tal fato pode ser ocasionado 

principalmente por distúrbios correlacionados a hormônios 

específicos como os androgênicos e também hormônios 

responsáveis por regulação de ciclos metabólicos como T3, T4 

e TSH, fato que pode influenciar em diversas síndromes e 

alterações relacionados ao processo reprodutivo como 

anovulação, SPO, e outras. Além disso, também foi observado 

que o bisfenol A pode estar relacionado a distúrbios 

comportamentais e ações de memória de curto e longo prazo, 

pelo fato de o bisfenol A influenciar na expressão de proteínas 

responsáveis pela ação de memória. 
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RESUMO: Objetivou-se relatar a experiência de docentes, 
pertencentes a uma instituição de ensino superior, acerca das 
contribuições da temática sustentabilidade na formação 
acadêmica do enfermeiro. Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato da experiência, cujo cenários consistiram nos 
campos de prática dos discentes de estágio supervisionado em 
atenção primária à saúde (unidades de saúde, clínica escola, 
centro de atenção psicossocial e instituição de longa 
permanência para idosos. O período de realização das 
atividades foi entre agosto e outubro de 2018. Utilizou-se da 
metodologia da problematização com o Arco de Maguerez, 
observando a realidade sobre ótica do discente, docente e 
profissionais das concedentes. Percebeu-se que os 
enfermeiros precisam passar por uma formação que permita 
uma atuação profissional aliado ao olhar ampliado para práticas 
sustentáveis, voltado para a preservação ambiental e capazes 
de promover mudanças individuais e coletivas, atuando em 
parceria com os demais profissionais que compõem os serviços 
de saúde, promovendo melhorias na dinâmica das instituições, 
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na atuação dos profissionais e também na vida dos usuários, 
além de minimizar impactos negativos ao meio ambiente. O 
olhar atencioso sob questões ambientais é uma necessidade 
crescente na sociedade, inclusive no âmbito do mercado de 
trabalho. A partir do momento em que se desperta um interesse 
acadêmico para a preservação do meio ambiente, pode-se 
adquirir e aprimorar conhecimentos que serão indispensáveis 
diante do processo vivenciado como profissionais, em um futuro 
próximo.  
Palavras-chave: Enfermagem. Desenvolvimento Sustentável. 
Atenção Básica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o século passado a sociedade tem sofrido 

diversas transformações decorrentes de avanços científicos e 

tecnológicos. Nesse período houve a expansão da indústria, a 

modernização do trabalho através das tecnologias digitais, 

substituição do homem por maquinário virtual, entre outros. 

Todas as conquistas citadas desencadearam um grande 

impacto nas comunidades, visto que, muitos desses feitos, não 

levaram em consideração o prejuízo social (PERES et al., 

2015). 

Em setembro do ano 2000, a Organização das Nações 

Unidas estabeleceu um compromisso entre os países 

signatários, a fim de alcançar, até o ano de 2015, oito objetivos 

traçados para reduzir as desigualdades e tornar sustentável a 

existência humana no novo milênio. Hodiernamente, esses 

objetivos se expandiram e, desde o ano de 2016, foram 

incluídas novas áreas temáticas que ficaram denominadas - 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNRIC, 2015). 
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Esse novo planejamento incluiu as seguintes questões: 

erradicação da pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-

estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água 

potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho 

descente e crescimento econômico, indústria, inovação e 

infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e 

comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, 

ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida 

terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios 

de implementação (PNUD, 2018) 

Nesse sentido, o Centro Universitário de João Pessoa – 

UNIPÊ adota várias estratégias em seus diversos cursos, com 

objetivo de desenvolver a ideia da sustentabilidade. Dentre 

estas, ressalta-se a estratégia pedagógica composta por 

Projetos Integradores, os quais são responsáveis pela 

integralização da carga horária dos cursos de graduação, 

atendendo com isso ao disposto nas Resoluções CNE/CES n° 

02/2007, 03/2007 e 04/2009 e a Resolução CONSEPE N° 

88/2009. 

Assim, para atender a esta prerrogativa, a enfermagem, 

como outras áreas do conhecimento, tem sido convocada a 

envolver a Sustentabilidade em Saúde nos seus Projetos 

Integradores, que ocorrem desde o primeiro período do curso 

até o final da graduação, com o objetivo de formar profissionais 

comprometidos com o ambiente em que vivem (FURUKAWA et 

al, 2017). 

O Projeto Integrador é uma atividade desenvolvida em 

equipe, possui caráter obrigatório, e é realizado em horário 

oposto as aulas.  A fim de obter nota, o grupo deverá 

confeccionar um produto, visando a melhoria do ambiente de 

estágio onde estão inseridos. Esse material é apresentado 
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publicamente ao fim do semestre à comunidade acadêmica, 

através de mostras locais.  

No sétimo período do curso de Enfermagem, o projeto 

integrador tem uma perspectiva diferente, e é chamado de 

Projeto Sustentável (PS), uma vez que visa desenvolver 

atividades que envolvem a comunidade e/ou o campo de prática 

de forma a dar um caráter de autossustentabilidade e ainda 

transformar materiais já utilizados em novos produtos, os quais 

sejam (re)utilizados como melhoria na ambiência e/ou no 

processo do cuidar e educar (UNIPE, 2017). 

Esse trabalho se justifica na medida em que se constata 

que os enfermeiros precisam passar por uma formação que 

permita uma atuação profissional aliada ao olhar ampliado para 

práticas sustentáveis, voltado para a preservação ambiental, 

sendo capazes de promover transformações individuais e 

coletivas.  

Diante desse panorama, e observando o impacto que 

esses projetos de sustentabilidade causaram tanto nos campos 

de prática beneficiados, quanto nos alunos, professores através 

da metodologia de ensino/aprendizagem, surgiu o interesse em 

desenvolver o presente estudo.  

Para tanto, objetivou-se relatar a experiência de 

docentes, pertencentes a uma instituição de ensino superior, 

acerca das contribuições da temática sustentabilidade na 

formação acadêmica do enfermeiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato da 

experiência, cujo propósito foi descrever a percepção de 
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docentes, atuantes na graduação em enfermagem, acerca da 

formação acadêmica na perspectiva da sustentabilidade. 

Neste panorama, a coordenação do curso de 

enfermagem, em conjunto com o Núcleo Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente – NAPED, instituiu para os discentes do 

componente curricular Estágio Supervisionado I no sétimo 

período a confecção do Projeto Sustentabilidade, utilizando a 

metodologia do pesquisador Charles Maguerez, na qual se 

desenvolve um método de solução de problemas, composto por 

cinco etapas, denominado Metodologia do Arco de Maguerez 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Metodologia do Arco de Maguerez 

     

           
FONTE: Google, 2018. 

 

Este método consiste em diagnosticar problemas através 

da observação da realidade e, com a aplicabilidade das etapas 

subsequentes, definir soluções para uma ou várias 

problemáticas identificadas. O arco é composto de cinco 

etapas, a saber: observação da realidade, pontos chave, 

teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade 

(BERBEL; GAMBOA, 2012). 
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As atividades do Projeto Integrador acontecem fora do 

espaço de sala de aula, por meio de articulação entre teoria e 

prática, em cenários de aprendizagem práticos, internos ou 

externos à instituição de ensino, com trabalho efetivo, 

processual e autônomo do discente, conforme seus interesses 

de aprendizagem.  

Para tanto, foi planejado que cada grupo desenvolvesse 

um projeto em seu primeiro campo de prática, conforme 

calendário acadêmico e cronograma de estágio. Ressalta-se 

que as turmas do sétimo período da graduação em enfermagem 

são subdivididas em minigrupos para serem distribuídas nos 

campos de prática, fazendo um rodízio entre eles. 

Na perspectiva do Arco de Maguerez, os projetos foram 

desenvolvidos em 5 fases: a primeira consistiu na observação 

minuciosa do ambiente no qual foi desenvolvida a prática, a fim 

de identificar problema ou potencialização de melhorias 

(pontos-chave) para desenvolver a proposta de solução. Na 

segunda fase, os grupos fizeram buscas na literatura 

(teorização) e escrevam um esboço do projeto a ser 

desenvolvido (hipóteses de solução), para que o professor 

supervisor, a equipe de funcionários das concedentes e o grupo 

de estágio avaliem a adequabilidade e viabilidade da sugestão. 

A terceira fase, o grupo implanta o projeto propriamente 

dito no referido campo e, na quarta fase, o projeto é 

apresentado a comunidade acadêmica, através de Mostras 

Sustentáveis ou Encontros de Enfermagem, organizados pela 

instituição de ensino. Por fim, ao defender o trabalho, são 

discutidos os benefícios logrados pelo produto gerado, assim 

como as dificuldades encontradas no decorrer do percurso. 

 

  



FORMAÇÃO ACADÊMICA SOB A PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE: 
PERCEPÇÃO DE DOCENTES ATUANTES NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

772 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Compreende-se desenvolvimento sustentável como 

aquele que tem a capacidade de suprir as necessidades do 

serviço, mantendo a economia, sem prejuízos ao meio 

ambiente, bem como as futuras gerações. Nesse contexto, a 

sustentabilidade surge como forma de amparo ou de mediação 

no âmbito organizacional e comunitário, para alcançar os 

resultados de saúde almejados, melhorando a qualidade dos 

serviços, orientando e estimulando a mudanças de hábitos 

prejudiciais ao meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2015). 

O desafio deste século é estabelecer tais práticas 

benéficas para a geração presente, garantindo a continuidade 

dos recursos disponíveis para as gerações futuras. Entretanto, 

no tocando a prática docente, essa temática perpassa pelo 

envolvimento de metodologias inovadoras, cuja práxis 

pedagógica seja capaz de extrapolar os limites do treinamento 

puramente técnico e tradicional, no intuito de efetivamente 

alcançar a formação do sujeito como um ser ético, crítico, 

reflexivo, proativo, transformador e humanizado. 

 A partir desse panorama, compreende-se que não é 

possível pensar sobre a educação sem apreender o contexto 

que a compõe. Ademais é necessário atentar para as 

mudanças ocorridas nas propostas curriculares e nas práticas 

de ensino, com vistas a assegurar que a formação profissional 

seja voltada para resolutividade, atendendo as mudanças 

sociais vigentes.  

Parafraseando Jacques Delors (1999), em seu relatório 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI 

enviado a UNESCO, destaca-se que a educação deve estar 

estabelecida em quatro pilares do conhecimento: aprender a 
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conhecer, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender 

a fazer, para poder agir sobre o meio em que reside e trabalha; 

aprender a conviver, aqui cabe a participação e cooperação 

com todos ao seu redor e, aprender a ser, para desenvolver 

sua profissão com ética e respeito (GEMIGNAN,2012). 

 Assim, diante da iminente necessidade de se 

desenvolver nos discentes esses pilares, os Projetos de 

Sustentabilidade proporcionaram condições de desenvolver 

nos alunos uma observação acurada, reflexiva, capaz de 

identificar problemas, métodos e materiais necessários a 

solução deste, propondo soluções criativas e inovadoras,  

capacidade de adaptação a diversas situações.  

 Isso significa dizer que os objetivos da educação 

ambiental estão diretamente relacionados com mudanças de 

valores e atitudes, as quais devem passar por reflexões a 

respeito da visão do ser humano sobre si mesmo, o meio 

ambiente que está inserido e as relações entre o ambiente 

humano construído e o ambiente natural (MITRAUD, 2003). 

Assim sendo, ações de cunho educativo construídas através de 

projetos baseados em desenvolvimento sustentável, podem 

instigar nas pessoas o interesse e compromisso para 

preservação do meio em que vivem.  

No âmbito do ensino superior, que atua na formação 

profissional, essa questão vem ganhando cada vez mais 

relevância, no sentido de oportunizar um processo formativo, a 

partir de metodologias ativas, atrelado as demandas sociais e 

ambientais. Nesse sentido, as abordagens metodológicas 

interdisciplinares, baseadas em práticas sustentáveis, 

tornaram-se indispensáveis (JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 

2009). 
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Gemignan (2012) descreve a metodologia ativa, como o 

próprio nome diz, um processo educativo que estimula ação-

reflexão-ação, onde o discente tem uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado numa situação prática de 

experiências, por meio de problemas que lhe desafie e 

proporcione encontrar soluções aplicáveis à realidade. 

O Projeto Sustentabilidade foi capaz de trazer impactos 

positivos na formação de todos os discentes de enfermagem 

participantes. Sua contribuição iniciou-se com a promoção de 

uma maior interação entre os discentes, frente ao trabalho 

realizado em equipe. Por meio do trabalho em grupo, torna-se 

possível realizar valiosas trocas de conhecimentos e 

experiências entre os membros do grupo, favorecendo o 

processo de aprendizagem e construção do produto proposto.  

 Ao construir o Projeto Sustentabilidade, cada grupo teve 

a oportunidade de desenvolver ideias diferenciadas, 

promovendo uma contextualização dos conhecimentos 

acadêmicos, adquiridos ao longo da graduação, através da 

articulação entre teoria e prática. Além disso, ainda possibilitou 

a vivência do discente sob circunstâncias similares a situações 

reais de atuação profissional, assim como promoveu a evolução 

de cada um na atenção para a necessidade social, tendo em 

vista que as intervenções refletiram uma necessidade dos 

serviços, seus profissionais e usuários.  

Nessa configuração, Furukawa et al. (2017) destaca o 

papel de liderança dos enfermeiros, considerando-os como 

agentes de transformação das instituições de saúde, onde os 

quais podem efetuar condutas sustentáveis, promovendo a 

disseminação de boas práticas entre os parceiros de trabalho, 

interagindo com a equipe, bem como com os pacientes, para 
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que se tenha um ambiente sustentável, mesmo diante de 

práticas voltadas à administração da Unidade. 

Com isso, percebe-se que os enfermeiros precisam 

passar por uma formação que permita uma atuação profissional 

aliado ao olhar ampliado para práticas sustentáveis, voltado 

para a preservação ambiental e capazes de promover 

mudanças individuais e coletivas, atuando em parceria com os 

demais profissionais que compõem os serviços de saúde, 

promovendo melhorias na dinâmica das instituições, na atuação 

dos profissionais e também na vida dos usuários, além de 

minimizar impactos negativos ao meio ambiente. 

Percebeu-se nitidamente que a partir da utilização de 

metodologias ativas, relacionando-as ao tema sustentabilidade, 

os discentes conseguiram atuar como agentes transformadores 

de realidades, com iniciativas simples, pequenos custos 

financeiros, empatia, criatividade, determinação, compromisso, 

responsabilidade, e desenvolvendo um belo trabalho em 

equipe. Tais fatores estarão presentes no futuro cotidiano 

profissional de cada um, independente do cenário de atuação, 

o que reforça a importância de cada um ser trabalhado ao longo 

das atividades acadêmicas.  

Além dos proveitos gerados ao próprio discente e ao 

meio ambiente, os serviços de saúde puderam ser beneficiados 

com a concepção de importantes instrumentos, capazes de 

agregar valor ao processo de trabalho, sensibilizar profissionais 

quanto ao tema da sustentabilidade, assim como otimizar 

práticas já existentes e que necessitavam de melhorias. A partir 

de tais avanços, foi perceptível a satisfação dos discentes em 

poder contribuir no aumento da qualidade do acolhimento e 

cuidado ofertado aos usuários, de forma direta ou indireta. 
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1 – EXPERIÊNCIA NUM CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

 

 O projeto Sustentável do Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS Caminhar iniciou com a observação do espaço físico, 

das rotinas da equipe multiprofissional e das necessidades que 

foram sendo identificadas a partir da análise crítica de todo o 

conjunto estrutural disponível para a operacionalização do 

Serviço.  

 De acordo com o Ministério da Saúde (2011), o CAPS 

presta serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, 

constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica 

interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo 

aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de 

reabilitação psicossocial. 

 Assim, as fragilidades identificadas no CAPS Caminhar 

foram anotadas e discutidas nos dias que se seguiram até que 

o grupo, por unanimidade, decidiu optar por algo que viesse a 

beneficiar diretamente as Práticas Integrativas e Terapêuticas 

através de som ambiente, o qual serviu não só para 

proporcionar música ambiente e relaxante, mas também 

poderia ser usado para amplificar o som na exibição de filmes, 

nas chamadas para Bingo, nas sessões de relaxamento e 

massoterapia e dança, entre outros. 

 O grupo, para justificar a escolha citou autores como 

WANG, et al., 2015; FARRUGIA, et al., 2015; SACHS, 

DAMASIO, HABIBI, 2015; MELTZER, et al., 2015);entre outros 

que afirmam que a música sempre se constituiu um recurso 

amplamente utilizado por todas as sociedades desde os 
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primórdios, incluindo, principalmente, seu uso estético, social, 

espiritual, relacionados a saúde, entre outros benefícios e, por 

tal razão ela, se tornou importante como coadjuvante na 

melhoria da qualidade de vida e de saúde.  

 Decidiu--se reutilizar um equipamento antigo e avariado, 

usando como caixas amplificadoras as caixas de som de 

antigos computadores que foram adaptadas pelos próprios 

alunos, que também fizeram as instalações no local. 

  

    2 – EXPERIÊNCIA NUMA INSTITUIÇÃO PARA IDOSOS 

 

Este Projeto de Sustentabilidade foi desenvolvido na 

Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Vicentina 

Júlia Freire, uma instituição sem fins lucrativos, que abriga 

pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos que, por 

algum motivo, não podem viver sozinhas nem com suas 

famílias. 

No percurso das atividades acadêmicas, percebeu-se a 

necessidade de implantar algum material que proporcionasse 

estímulo cognitivos aos idosos, auxiliando-os na orientação 

temporal e espacial. Nesse contexto, optou-se em construir um 

calendário que fosse sustentável e evidenciasse o mês, o dia 

do mês, o dia da semana, o ano vigente e tivesse um espaço 

para adicionar os aniversariantes de cada mês. 

Primeiramente foi realizado um levantamento sobre a 

opinião dos idosos sobre a confecção desse insumo e 

provimento dos materiais necessários à sua confecção. Após 

isso, houve uma inspeção para encontrar o local mais 

adequado para fixar o material, tendo em vista alcançar a maior 

parte dos residentes, sendo escolhido o refeitório, já que 80% 

dos idosos realizam suas refeições neste local. 
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A confecção do material foi realizada pelo discentes, em 

turno oposto ao de estágio durante o período de dois meses. 

Durante essa etapa, os estudantes também realizaram uma 

busca bibliográfica acerca da importância da estimulação 

cognitiva para a pessoa idosa, bem como definiram hipóteses 

de solução para resolver esta problemática, sendo uma delas a 

confecção do calendário. 

Por fim, foi realizada a implantação na Instituição de 

Longa Permanência Vila Vicentina, explicando aos 

funcionários, idoso e diretoria como deveriam fazer as 

respectivas atualizações ao decorrer dos dias, meses e anos. 

Percebeu-se que toda equipe e residentes ficaram satisfeitos 

com este feito, compreendendo sua importância para garantir a 

autonomia e qualidade de vida da pessoa idosa. 

 

3 – EXPERIÊNCIA NA CLÍNICA ESCOLA DO UNIPE 

 

O pontapé inicial para construção do Projeto de 

Sustentabilidade foi a observação do cotidiano da Clínica 

Escola do Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ, a 

identificação de um problema ou fragilidade e a discussão para 

o apontamento de soluções.  

Neste semestre percebeu-se que, durante as consultas 

de enfermagem, na etapa da anannese, a maioria das pessoas, 

não tinham  o hábito de ingerir água por não lembrar, não 

alcançando o mínino necessário de 02 litros de água/dia.  

Segundo Brasil (2014) a água é um nutriente imperativo 

para manutenção a vida, a quantidade que cada indivíduo deve 

ingerir diverge de indivíduo para indivíduo, alguns precisam de 

dois litros por dia e outras necessitam de mais, depende de 

quanto é eliminado ao dia.  
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Desta forma, o objetivo do grupo foi criar mecanismos 

para estimular a ingestão de água, utilizando um meio simples 

e fácil, à promoção e adesão de hábitos saudáveis para eles 

lembrem de tomar água, melhorando seu estado de hidratação 

corporal. 

No intuito de alcançar os objetivos propostos foi 

construído alguns adesivos para garrafas pet de água (2L e 

500ml) com frases de incentivo para ingestão de água durante 

o dia. Esses mesmos adesivos também servem para 

acompanhamento hídrico, que poderá ainda ser anotado na 

ficha construída, adotada e impressa em papel reciclado.  

Durante as consultas de enfermagem os estagiários 

poderão dispensar os adesivos aos que tiverem garrafas e até 

mesmo disponibilizar as garrafas para utilização doméstica.  

 

4 – EXPERIÊNCIA NUMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE SÃO JOSÉ 

 

Ao vivenciar o estágio supervisionado I na USF São 

José, junto as discentes de enfermagem, foi possível analisar 

detalhadamente a sua estrutura física e o processo de trabalho 

dos seus profissionais. Dessa maneira, foi percebida a 

necessidade de incluir no próprio serviço um espaço dedicado 

ao bem-estar dos profissionais, e que pudesse acolher cada um 

deles durante seu horário de almoço, uma vez que vários deles 

relataram que permaneciam na USF durante todo o período 

destinado ao almoço e descanso em meio a jornada de trabalho 

diária.  

No entanto, constatou-se que não havia um local 

apropriado, confortável e reservado aos trabalhadores, que 

contribuísse para a promoção de sua saúde física e mental. 
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Então, a partir da problemática considerada, identificou-se que 

o serviço contava com uma sala disponível, que era 

subutilizada, onde poderia ser implantado o projeto proposto e 

idealizado pelas discentes. Após a constituição do projeto, foi 

apresentado aos profissionais da equipe, em reunião, sendo 

seu desenvolvimento aprovado de forma unânime.  

 Com isso, foi planejada a ambiência e foram verificadas 

as devidas medidas da sala. Projetou-se a inserção de sofás e 

um centro de pallets, bem como a renovação da pintura do 

ambiente, e a confecção de artigos de decoração artesanais. 

Nesse processo de construção, sob uma perspectiva 

sustentável, foram utilizados e reaproveitados materiais como: 

pallets de madeira, colchonetes de espuma, napa, garrafas de 

vidro, retalhos de tecido, flores artificiais, tinta lavável e pincel 

de parede, materiais estes que já foram, anteriormente, 

utilizados e tornaram-se inservíveis à sua função original.  

 

5 - EXPERIÊNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

LOURIVAL GOUVEIA 

 

Durante as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

na UBS Lourival Gouveia, percebeu-se que os profissionais não 

realizavam corretamente a higienização das mãos durante sua 

atuação no serviço. Tendo em vista a importância do 

procedimento em si, evidenciou-se a necessidade de intervir 

nessa realidade, sensibilizando quanto a importância da 

higienização correta das mãos, bem como a necessidade de 

mudança de práticas.  

Nessa perspectiva, planejou-se confeccionar um cartaz 

ilustrativo, que pudesse instruir os profissionais, contendo cada 

etapa para que se efetuasse uma higienização correta das 
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mãos, e ainda dispensadores de sabão líquido para os 

lavatórios que não possuíam. 

Inicialmente, para a confecção dos materiais propostos, 

analisou-se o quantitativo de lavatórios presentes na UBS para 

que fosse confeccionado o número ideal de produtos.   

Os cartazes instrutivos contaram com ilustrações 

desenhadas à mão, demonstrando a técnica correta e incluindo 

ainda, logo abaixo das figuras, a descrição de cada etapa do 

procedimento de higienização. Ao finalizar a etapa ilustrativa, 

os mesmos foram plastificados para facilitar sua higienização, 

uma vez que seriam fixados nas paredes da Unidade de Saúde. 

Além do material instrutivo, foi confeccionado para todos os 

ambientes que possuíam lavatórios, os dispensadores de 

sabão líquido, a partir da reciclagem de garrafas pet.  

A implantação do projeto proposto iniciou-se com uma 

ação educativa, que teve como público-alvo os profissionais 

atuantes na UBS. Neste momento foi realizado um diálogo 

sobre a importância da higiene correta das mãos, buscando 

sensibilizar toda a equipe.  

Posteriormente, todos os cartazes instrutivos foram 

fixados, pelos próprios discentes, nas paredes das salas do 

serviço, que contavam com lavatórios, e em local de fácil 

visualização. Também foram distribuídos todos os 

dispensadores de sabão líquido, em cada um dos lavatórios.   

Os profissionais elogiaram a iniciativa e implantação do 

projeto, reconheceram a falha existente, e ainda se mostraram 

sensíveis quanto a necessidade de mudança de prática, 

gerando benefícios para seu processo de trabalho junto ao 

usuário, qualificando ainda mais a sua assistência na Atenção 

Básica.  
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6 - EXPERIÊNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BESSA 

 

Para o desenvolvimento do projeto, utilizou-se como 

cenário a Unidade Básica de Saúde do Bessa, localizada na 

cidade de João Pessoa/PB.  

Para o desenvolvimento do projeto sustentável, foram 

observados os problemas presentes na unidade. Para tanto, 

houve várias discussões entre os alunos, a professora 

supervisora do estágio e profissionais atuantes no local para daí 

elaborar o planejamento e desenvolvimento do projeto.  

Nessa ´perspectiva, identificou-se uma desorganização 

em alguns ambientes da unidade, como por exemplo no 

almoxarifado haviam pastas, documentos, papéis, fichas do E-

SUS, dentre outros espalhados dentro de caixas de papelão 

pelo chão. A partir daí, surgiram algumas discussões no grupo, 

de como poderíamos colaborar e ajudar o referido ambiente 

utilizando algum material sustentável.  

Para tanto, decidiu-se construir uma estante com 08 

caixotes de madeiras, descartadas em feiras públicas pelos 

comerciantes. Outros produtos foram utilizados para dar o 

acabamento final da estante: tintas, verniz, lixa, pincel, buchas 

e parafusos. Com o auxílio da furadeira a estante foi afixada na 

parede e exposta para o uso no setor do almoxarifado, tendo 

como objetivo principal a organização de todo material 

impresso, utilizado pela unidade para registro e consolidado das 

ações produzidas na unidade por toda equipe de saúde.  

O produto final – estante de caixote de madeira – foi 

apresentado aos funcionários da Unidade como prática de 

sustentabilidade, como medida de prevenção ao meio 

ambiente, facilitando o processo das práticas do cuidar na UBS, 

utilizando material de baixo custo e de fácil fabricação.  
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Compreendemos que ainda existe carência de 

informação por parte dos profissionais de saúde a respeito do 

tema sustentabilidade. Neste sentido, a proposta do nosso 

projeto de sustentabilidade foi apresentar a equipe de saúde da 

unidade uso de materiais e medidas sustentáveis em prol da 

organização do serviço. A implantação do projeto (estante de 

madeira) se deu no último dia de estágio e foi apresentado para 

a equipe de saúde da unidade.  

A prática do projeto sustentável traz a sensibilização em 

promover a sustentabilidade no campo de trabalho voltado para 

a saúde tanto dos acadêmicos de enfermagem, possíveis 

trabalhadores, como também aos profissionais que já atuam na 

instituição de saúde. 

 

CONCLUSÕES 

 

Constatou-se o quanto se faz necessário discutir a 

temática sustentabilidade em instituições de ensino superior, 

bem como formar profissionais com competências, habilidades 

e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente, no 

intuito de promover avanços significativos na construção do 

saber que, por conseguinte, refletirá em ações concretas. 

O olhar atencioso sob questões ambientais é uma 

necessidade crescente na sociedade, necessário para adquirir 

e aprimorar conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Contudo, esse saber ainda contribui não apenas na formação e 

crescimento profissional, mas também pessoal, aonde se 

observa o surgimento e desenvolvimento de cidadãos 

conscientes do seu papel na sociedade. 

Se cada ser humano tornar-se sensível à causa 

ambiental, adotando condutas de preservação e propagando-
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as, seja no ambiente doméstico, de trabalho, lazer e etc. o meio 

ambiente poderá ser tratado de forma adequada, como merece, 

gerando frutos positivos para as gerações de hoje e amanhã. 

Cada projeto de sustentabilidade implantado gerou 

feedbacks positivos por parte dos serviços, seus profissionais e 

usuários. Ao perceber tal satisfação, os discentes sentiram-se 

motivados a atuar de forma diferenciada, sustentável, criativa e 

transformadora, compreendendo na prática a importância de 

intervir em problemáticas, preservando o meio ambiente e 

mudando para melhor a realidade de cada serviço de saúde.  

Espera-se que tais iniciativas possam ser propagadas 

em outros cenários, não apenas de ensino superior, mas de 

qualquer nível de formação educacional ou espaço comunitário. 

Dessa maneira, as boas práticas poderão ser ampliadas e seus 

resultados cada vez mais perceptíveis na sociedade e tornando 

cada dia mais equilibrada a relação da comunidade com o meio 

ambiente, entendendo que a sua preservação é essencial para 

a manutenção da vida na no Planeta Terra. 
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RESUMO: Os resíduos sólidos provocam danos ao meio 
ambiente, destacando-se os de serviços em saúde por seus 
potenciais de riscos sociais e ambientais. Tais resíduos 
necessitam de cuidados em seu manejo, exigindo ou não 
tratamento prévio antes da sua disposição final e tal ação 
implica  em contínua capacitação dos envolvidos neste 
processo. Sendo assim, objetivou-se avaliar o programa de 
capacitação na área de gerenciamento de resíduos sólidos em 
serviços odontológicos, do Centro Universitário Cesmac. Foi 
realizado levantamento descritivo do local de estudo e aplicou-
se um questionário estruturado para os professores e 
funcionários que trabalhavam nas clínicas odontológicas. 
Dentre os pesquisados, verificou-se que 80% não participaram 
de curso de capacitação de gerenciamento de resíduos sólidos 
em serviços de saúde, 31% não possuem noções gerais sobre 
o ciclo de vida dos materiais gerados em seu setor de trabalho 
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e 33% dos entrevistados não conhece alguma forma de reduzir 
a geração de resíduos ou de reutilizá-los. Em contrapartida, 
todos compreendem que os resíduos gerados pelos serviços de 
saúde podem fazer mal a saúde e 96% conhece suas 
responsabilidades e tarefas na clínica odontológica.  Conclui-se 
que há necessidade de oferta de programa de capacitação, 
como preceitua a RDC da ANVISA Nº 306/04, uma vez que 80% 
dos entrevistados, não participaram de algum curso na área de 
gerenciamento de resíduos sólidos em serviços de saúde. 
Palavras-chave: Serviços de saúde. Manejo. Riscos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo desenfreado e o aniquilamento do meio 

ambiente provocado pela intervenção humana tem 

desencadeado uma crise ambiental mundial, elevando esse 

tema a esfera de uns dos mais relevantes atualmente 

(AFONSO et al., 2016).  

Dentre os diversos tipos de resíduos, destacam-se os 

provenientes dos serviços de saúde, não pela quantidade 

gerada, mas devido suas características e potenciais de riscos 

sociais e ambientais (PEREIRA e CURI, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) corrobora com 

dados nos quais apontam que na quantidade total de resíduos 

gerados em atividades de saúde, em torno de 85% são 

análogas aos resíduos domésticos e apenas 15% são 

considerados perigosos (WHO, 2015). 

No ano de 2016 somente a população brasileira gerou 

71,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos. No mesmo 

período produziu mais de 256 mil toneladas de resíduos de 
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serviços de saúde (RSS) e em Alagoas foram gerados 1.139 

toneladas de RSS (ABRELPE, 2016).   

O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PIGIRS), em seu volume I, constante do Diagnóstico 

dos Resíduos Sólidos na Região Metropolitana Alagoana versa 

que os resíduos oriundos de serviços de saúde derivam de 

todas as atividades exercidas no âmbito de atendimento à 

saúde, que por suas características, necessita-se de processos 

diferenciados em seu manejo, sendo exigido ou não tratamento 

prévio antes da sua disposição final, como estabelecido pela 

Resolução CONAMA 358/2005  (ALAGOAS, 2017). 

Esses resíduos, quando gerenciados inadequadamente, 

tornam-se contaminantes potenciais do solo, da água e do ar e, 

portanto, estão inseridos no grupo que exige tratamento 

específico para a preservação do meio ambiente (ADUAN et al., 

2014). 

Muitos resíduos são gerados e manipulados nas 

instituições de ensino superior (IES) pela área de saúde, 

podendo ocasionar riscos e danos. Neste aspecto, sendo fontes 

geradoras de reísuos, as IES devem elaborar diagnósticos para 

gerenciar de forma adequada os RSS e, ainda, necessitam ter 

o compromisso de desempenhar sua função formando 

profissionais responsáveis e com consciência nas questões 

ambientais (MORESCHI et al., 2014). 

A mais relevante norma contida na Resolução 

RDC/ANVISA nº 306/2004, é a determinação que obriga a 

concepção e implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) pelas instituições 

geradoras de RSS, que deve conter os procedimentos que 
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serão utilizados na gestão dos resíduos de serviços de saúde 

(DIAS et al., 2017). 

É perceptível que a legislação brasileira preocupa-se 

com os riscos oferecidos as pessoas e ao meio ambiente, uma 

vez que nota-se a importância de controle e tratamento 

adequado de resíduos ocasionados pelos serviços de saúde. É 

necessária a implantação efetiva do programa de capacitação 

sobre PGRSS como estratégia para diminuir quantitativamente 

os resíduos infectantes de uma instituição hospitalar, 

considerando os riscos que envolvem os RSS (PENNA et al, 

2017). 

Desse modo, objetivou-se com este trabalho avaliar se 

existe programa de capacitação na área de gerenciamento de 

resíduos sólidos em serviços de saúde do Centro Universitário 

Cesmac, sobretudo em sua clínica odontológica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Em cumprimento às normas da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, presentes na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12 (BRASIL, 2012), o projeto 

somente foi executado após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do CESMAC, parecer nº 2.227.422. 

O estudo se caracterizou em pesquisa de campo 

observacional descritiva e analítica, sendo realizada nas 

dependências da Clínica de Odontologia do Centro 

Universitário CESMAC, localizada na Rua Cônego Machado, nº 

984, Farol, Maceió/AL. 

A população do estudo se constituiu de funcionários e 

professores envolvidos nos serviços da Clínica Odontológica 
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durante o ano de 2017. A amostra foi composta por 45 

funcionários e professores, correspondendo a todos os 

funcionários e professores contratados pela IES alocados neste 

setor e que consentiram participar da pesquisa.  

Os colaboradores funcionários e professores que 

participaram da pesquisa foram selecionados por intermédio de 

convite presencial, realizado na Clínica Odontológica da IES, 

durante o horário de trabalho. Como marco de inclusão para 

participação do sujeito na pesquisa, os mesmos assinaram o 

Termo de Consentimento de Livre e Esclarecimento, baseado 

nas diretrizes da Resolução nº CNS/MS 466/12. 

O critério de inclusão estabelecido foi a participação dos 

professores e funcionários da Clínica Odontológica da 

Instituição com atividades práticas na Clínica Odontológica da 

IES, durante o ano de 2017. No tocante a critério de exclusão, 

não aplicou-se a população de estudo. 

Aplicou-se um questionário estruturado para cada 

professor e funcionário, com o intuito de verificar a existência e 

oferta de programa de capacitação. O questionário foi 

elaborado conforme o capítulo de segurança ocupacional da 

Resolução RDC/ANVISA nº 306/2004, com relação ao item 20 

que retrata os temas que devem ser abordados no programa de 

capacitação.  

Para uma melhor identificação e análise do programa de 

capacitação, o questionário foi dividido em quatro blocos: 

questões de 1 a 4 sobre a capacitação profissional e 

conhecimento da legislação; questões de 5 a 7 referentes ao 

conhecimento sobre os resíduos sólidos de serviços de saúde 

gerados; questões de 8 a 12 alusivas ao conhecimento sobre 
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gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; questões de 

13 a 19 atinentes as questões de segurança ocupacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alcançou-se a participação de todos os professores e 

funcionários da Clínica Odontológica da IES, nos termos Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Professores e funcionários da Clínica Odontológica por 
função 

Função Quantitativo 

Auxiliar de saúde bucal 6 

Enfermeira 1 

Professores/Odontólogos 33 

Serviços Gerais  4 

Técnico de Enfermagem 1 

Total 45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Capacitação profissional e conhecimento da legislação 

 

Dentre os pesquisados, verificou-se que 36 (trinta e seis), 

correspondente a 80% (oitenta por cento), não participaram de 

algum curso de capacitação na área de gerenciamento de 

resíduos sólidos em serviços de saúde e, apenas, 09 (nove) 

destes,  correpondem a 20% (vinte por cento), informaram da 

participação. 

Dos professores e funcionários participantes da 

pesquisa, observou-se que 14 (quatorze), ou seja 31% (trinta e 

um por cento), não possuem noções gerais sobre o ciclo de vida 
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dos materiais gerados em seu setor de trabalho, que 30 (trinta), 

perfazendo  um total de 67% (sessenta e sete por cento), tem 

noção e, 1 (um), equivalente a 2% (dois por cento), não desejou 

responder. 

Constatou-se dentre os entrevistados que 14 (quatorze), 

igual a  31% (trinta e um por cento), desconhecem a Resolução 

RDC nº 306 de 07/12/2004 da ANVISA, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde, 30 (trinta), equivalente a 67% (sessenta e 

sete por cento), ouviram falar e 01 (um), igual a 2% (dois por 

cento) não desejou responder. 

 Consoante se observou 20 (vinte), correspondente a 

44% (quarenta e quatro por cento) dos colaboradores da 

pesquisa, desconhecem a Resolução nº 358 de 29/04/2005 do 

CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos resíduos dos serviços de saúde, enquanto 24 (vinte e 

quatro), correspondente a 53% (cinquenta e três por cento), já 

ouviram falar e 1 (um), igual a 2% (dois por cento), não desejou 

responder. 

De acordo com a Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, 

Capítulo III, item 1, entende-se o manejo de resíduos sólidos 

em saúde como a ação de gerência durante todo o seu fluxo 

intra e extra estabelecimento, desde a geração até a destinação 

final, englobando fases como segregação, acondicionamento, 

identificação, transporte interno, dentre outras (RIBEIRO et al, 

2017). 

 Nessa conjuntura, a capacitação dos profissionais 

expostos aos RSS é indispensável como forma de se obter um 

correto manejo, que se evidencia dentre as variadas condições 
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que interferem no gerenciamento do RSS (OLIVEIRA et al., 

2013). 

 Diversos trabalhos destacam a necessidade da 

capacitação dos funcionários no que diz respeito às etapas de 

manejo dos RSS (SANTOS et al., 2014). Assim sendo, como 

forma de minimizar a enorme geração de resíduos sólidos de 

serviços de saúde e para o competente atendimento a 

legislação que rege a matéria, o Centro Universitário Cesmac 

deverá realizar ações relacionadas à capacitação dos 

profissionais incluídos nas etapas do manejo.  

 

Conhecimento sobre os resíduos sólidos gerados em 

serviços de saúde 

 

 Nesse diapasão, verificou-se que 5 (cinco),  perfazendo 

um total de 11% (onze por cento) dos entrevistados, não sabem 

o que são resíduos sólidos de serviços de saúde e 40 

(quarenta), ou seja, 89% (oitenta e nove por cento), tem noção 

sobre o tema. 

 Em relação a questão 6 do questionário aplicado, na qual 

solicita-se a classificação de cada tipo de resíduo gerado na 

Clínica Odontológica, chegou-se aos seguintes resultados 

(TABELA 2): 

Destaca-se que 45 (quarenta e cinco por cento), 

equivalente a 100% (cem por cento) dos professores e 

funcionários entrevistados, compreendem que os resíduos 

gerados pelos serviços de saúde podem fazer mal a saúde. 

 

  



IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NO 

ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

794 
 

Tabela 2 – Questão 6: classificação de cada tipo de resíduo gerado 
na Clínica Odontológica: resíduos biológicos (A); resíduos químicos 
(B); Resíduos radioativos (C); resíduos domiciliares (D); Resíduos 
perfurocortante (E). 

Item Perguntas Resposta 

correta 

Resultado - 

quantidade/percentual 

Sim Não Em 

branco 

A Algodão, 

gaze, 

sugadores e 

outros 

materiais 

contaminados 

com sangue 

e/ ou outros 

líquidos 

corpóreos 

humanos 

A 42 

(93,33%) 

2 (4,44%) 1 

(2,22%) 

b Agulhas, 

lâmina de 

bisturi, 

brocas, limas 

endodônticas, 

pontas 

diamantadas 

e seringas 

E 43 

(95,56%) 

1 (2,22%) 1 

(2,22%) 

C Ampolas e 

frascos 

quebrados 

E 41 

(91,11%) 

4 (8,89%) - 

D Papéis de 

receituário 

D 43 

(95,56%) 

1 (2,22%) 1 

(2,22%) 
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E Luvas e 

outros EPI’s 

A 38 

(84,44%) 

4 (8,89%) 3 

(6,67%) 

F Amálgamas B 38 

(84,44%) 

6 (13,33%) 1 

(2,22%) 

G Embalagem 

de RX 

D 5 

(11,11%) 

38 

(84,44%) 

2 

(4,44%) 

H Resíduos de 

gesso 

provenientes 

de 

assistência à 

saúde 

D 10 

(22,22%) 

32 

(71,11%) 

3 

(6,67%) 

I Não desejo 

responder 

- 45 (100%) responderam as 

questões 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O profissional sem conhecimento adequado sobre os 

resíduos gerados em serviço de saúde e sem material próprio, 

pode misturar todos os resíduos, aumentando sua quantidade 

e colocando em risco sua própria saúde e dos demais suários 

que frequentam esses ambientes (MENDONÇA et al, 2017). 

 Nesse sentido, no processo de gestão dos RSS, com o 

intuito de que o mesmo seja realizado de forma eficaz, devem 

ser observadas sua classificação, área de geração e possíveis 

riscos dos resíduos produzidos (DANIEL, L. L.; DANIEL, A. L.; 

DANIEL, K. M. G, 2015), devendo a IES providenciar programa 

de capacitação voltado a essa questão. 
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Conhecimento sobre gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde 

 

 Da população em estudo, 36 (trinta e seis), que equivale 

a 80% (oitenta por cento), já ouviu falar sobre o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde da Instituição, em 

detrimento de 08 (oito), correspondente ao percentual de 18% 

(dezoito por cento), não ouviu falar e 1 (um), igual a 2% (dois 

por cento), não desejou responder. 

 Observou-se que 15 (quinze), totalizado 33% (trinta e 

três por cento), do sujeito da pesquisa não conhece alguma 

forma de reduzir a geração de resíduos ou de reutilizá-los para 

diminuir os danos ambientais, que 29 (vinte e nove), equivalente 

64% (sessenta e quatro por cento), tem conhecimento e 1 (um),  

no total de 2% (dois por cento), não desejou responder. 

 Percebeu-se que 43 (quarenta e três), totalizando 96% 

(noventa e seis por cento), da amostra conhece suas 

responsabilidades e suas tarefas na clínica odontológica, em 

prejuízo de 1 (um), correspondente ao percentual de 2% (dois 

por cento), que não as conhece e 1 (um), igual a 2% (dois por 

cento), não desejou responder. 

 Também foi constatado que 9 (nove), equivalente ao total 

20% (vinte por cento) dos entrevistados, não tem conhecimento 

sobre de que forma os resíduos sólidos são transportados 

dentro da IES e que 36 (trinta e seis), ou seja, 80% (oitenta por 

cento), possui conhecimento. 

 Dentre os professores e funcionários colaboradores da 

pesquisa 14 (quatorze), no total de 31% (trinta e um por cento), 

não tem conhecimento sobre de que forma os resíduos sólidos 
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são transportados para destinação final e 31 (trinta e um), igual 

a 69% (sessenta e nove por cento), tem ciência. 

 O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é o 

conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 

implementados a partir de bases científicas, técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de 

resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma 

eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a preservação 

da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente 

(ANVISA, 2018). 

Além da capacitação, é imprescindível a sensibilização 

do profissional envolvido relacionada a importância da eficiente 

gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde durante as 

diversas fases de sua geração, para evitar problemas 

ambientais e de saúde pública. 

Segundo Bento et al (2017), gerenciamento dos RSSs é 

um desafio a ser enfrentado, uma vez que em que cada 

instituição geradora de RSS deve-se elaborar um plano para o 

manejo, segregação, acondicionamento, coleta,  

armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos 

produzidos. Contudo, um programa bem estruturado e ativo 

evita uma série de problemas ocasionados à saúde.   

 

Segurança ocupacional 

 

 Dos entrevistados 03 (três), totalizando 7% (sete por 

cento), não recebeu alguma orientação quanto ao uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na manipulação de 

resíduos sólidos de serviços de saúde e 42 (quarenta e dois), 
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correspondente a 93% (novente e três por cento), informou que 

recebeu alguma orientação. 

 Analisou-se que 03 (três), perfazendo o total de 7% (sete 

por cento) da população pesquisada, não recebeu alguma 

orientação sobre biossegurança (biológica, química e 

radiológica), que 41 (quarenta e um), correspondente ao 

percentual de 91% (noventa e um por cento), recebeu a 

supracitada orientação e, ainda, 1 (um), equivalente  a 2% (dois 

por cento), não desejou responder. 

Dentre as condutas que devem ser utilizadas em 

instituições de saúde para salvaguardar os profissionais 

durante o atendimento aos pacientes e para segurar os 

resíduos sólidos, está o uso de EPI de modo a protegê-los de 

doenças (MOL; CUSSIOL; HELLER, 2017), igualmente devem 

ser empregados os princípios da biossegurança (DANIEL, L. L.; 

DANIEL, A. L.; DANIEL, K. M. G, 2015). 

Devem ser realizadas ações educativas voltadas aos 

profissionais da área odontológica, devido ao fato de estarem 

suscetíveis a riscos biológicos. Dessa forma, esses 

profissionais precisam ter conhecimento acerca da importância 

da implementação da biossegurança como forma de proteção, 

mitigação ou eliminação desses riscos ocupacionais 

(OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). No caso da Instituição em 

estudo, será necessário a implementação de programa de 

capacitação. 

 Em relação ao questionamento aos entrevistados sobre 

o recebimento de alguma orientação quanto à higiene pessoal 

e dos ambientes, 44 (quarenta e quatro), no total de 98% 

(noventa e oito por cento), afirmaram positivamente e 1 (um), 

igual a 2% (dois por cento), não recebeu. 
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 Com a pesquisa, pode-se observar que 29 (vinte e nove),  

correspondente a 33% (trinta e três por cento), do grupo de 

pesquisa não recebeu alguma orientação especial e 

treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos 

radioativos, enquanto 15 (quinze),  perfazendo 64% (sessenta 

e quatro por cento), afirmou ter recebido e 1 (um), equivalente 

ao percentual de 2% (dois por cento), não desejou responder. 

 Os dados da pesquisa também revelam que 05 (cinco), 

ou seja, 11% (onze por cento) dos sujeitos da pesquisa, não 

recebeu algum tipo de instrução de como proceder em caso de 

acidentes e de situações emergenciais e que 40 (quarenta), 

perzando um total de 89% (oitenta e nove por cento), recebeu 

algum tipo de instrução.  

 Observa-se que dentre os colaboradores da pesquisa, 39 

(trinta e nove), isto é, 87% (oitenta e sete por cento), não 

receberam algum treinamento sobre a visão básica do 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município, enquanto 5 

(cinco), correspondente a 11% (onze por cento), receberam e 1 

(um), totalizando 2% (dois por cento), não desejou responder. 

 Nessa mesma linha, verificou-se que 26 (vinte e seis), 

equivalente ao percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) 

dos colaboradores do estudo, não receberam algum 

treinamento sobre noções básicas de controle de infecção e de 

contaminação química e 19 (dezenove), totalizando 42% 

(quarenta e dois por cento), confirmam o treinamento. 

O programa de educação continuada, previsto na RDC 
n° 306/04 é um instrumento essencial para a promoção da 
saúde ocupacional e segurança do trabalho. Este visa orientar, 
motivar, conscientizar e informar permanentemente todos os 
envolvidos sobre os riscos de acidentes e procedimentos 
adequados de manejo dos resíduos, e ainda sugere a 
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manutenção de um programa de educação continuada, 
independente do vínculo empregatício dos profissionais (SILVA 
et al, 2017). 
 

CONCLUSÕES  

 

Com aplicação do questionário pode-se perceber que  

muitos não tem conhecimento de questões pertinentes para 

uma boa segurança no manejo de resíduos sólidos de saúde 

gerados, desconhecendo várias etapas desse manejo, bem 

como questões de segurança ocupacional, demonstrando a 

falta do programa de capacitação continuada.  

Todavia, os pesquisados também mostraram conhecer 

outras variáveis significativas, como a classificação de cada tipo 

de resíduo gerado na Clínica Odontológica, tendo ciência que 

os resíduos gerados pelos serviços de saúde podem fazer mal 

a saúde. 

Como produto desse trabalho foi confeccionado material 

técnico-cientifico que poderá ser utilizado pela Instituição em 

programa de capacitação profissional, aprimorando assim o 

conhecimento dos profissionais sobre o assunto. 

Devido a importância do tema abordado, recomenda-se 

que esse estudo seja realizado na Instituição como um todo, 

com a finalidade de se buscar alternativas sustentáveis e de 

proteção ao meio ambiente, a saúde ocupacional e da 

população em geral. 
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RESUMO: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma 
doença infecciosa e endêmica na região nordeste do Brasil. 
Seus principais sintomas são úlceras na pele e mucosa. A 
transmissão ocorre pela picada do mosquito do gênero 
Lutzomyia infectado pelo protozoário Leishmania. A LTA é 
oriunda de lugares úmidos, com lixos acumulados e com o 
índice baixo de saneamento básico, o que torna estes 
precedentes como fatores de risco para a doença. As variações 
climáticas podem interferir na incidência da LTA. Este estudo 
buscou avaliar os fatores relacionados ao saneamento e ao 
clima com a incidência da LTA. O número das notificações, no 
período de 2001 a 2016, foi obtido a partir da Base de Dados 
de Doenças e Agravos do DATASUS. Os dados climáticos das 
estações meteorológicas foram adquiridos a partir do Instituto 
Nacional de Meteorologia. Foi realizado uma análise das séries 
temporais (Wavelets) da incidência anual do clima e da LTA 
para identificar períodos significativos quando o clima co-variou 
com a doença. Foram notificados 225 casos da doença com 
predominância para os anos de 2001(24), 2002 (27), 2004 (31) 
e 2005 (27). Os resultados encontrados indicam que a 
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precipitação possui forte relação com a incidência de 
leishmaniose. Foi observado que o maior número de casos deu-
se durante e após  elevados índices de chuvas( 2004 e 2005). 
Numerosos casos também foram notificados em anos com 
registros de alta temperatura, no município (31°C). Através da 
análise Wavelet foi observado uma co-variação entre a 
precipitação e o número de casos entre os anos de 2002 a 
2005. A distribuição temporal da LTA em São Luís pode ser 
modulada pelas condições climáticas. Esta análise é importante 
pois pode possibilitar aos gestores públicos a adoção de 
medidas de mitigação dos impactos ambientais para a 
prevenção dos surtos de LTA no município. 
Palavraschave:Leishmaniose.Temperatura.Precipitação.Sane
amento 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma 

doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários 

do gênero Leishmania, de transmissão vetorial. De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde, há aproximadamente de 0,7 

a 1,3 milhão de casos por LTA no mundo, distribuídos em 85 

países (BRASIL, 2015). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde, em 25 anos de 

notificação (1984-2008), os casos de totalizaram 71.038 em 

todo o país, destes, 57.022 (80,3%) ocorreram na região 

Nordeste (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a LTA apresenta elevada frequência e ampla 

expansão territorial. No período entre 2001 e 2010, a doença 

apresentou um total de 248.834 casos. A doença é endêmica 

em diversos países distribuídos na Ásia, Europa, no Oriente 

Médio, na África e nas Américas. No Brasil, atinge todas as 
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regiões, especificamente na região Nordeste onde o índice é 

bem mais alto em relação às outras regiões (BRASIL, 1999).  

A incidência anual da parasitose é de, aproximadamente, 

500.000 casos novos, 60.000 óbitos e estima-se que, 

mundialmente, 200 milhões de indivíduos estejam sob risco de 

desenvolver a doença. Estima-se ainda que a incidência e a 

letalidade globais devem ser muito superiores, pois a 

leishmaniose frequentemente não é reconhecida ou não é 

notificada. É mais incidente em grupos populacionais mais 

pobres, de comunidades marginalizadas que moram nas áreas 

rurais (WHO, 2013). 

No Brasil, a doença tem apresentado mudanças na 

transmissão, antes era detectada em regiões rurais e 

periurbanas, atualmente também é incidente nas áreas urbanas 

e nos grandes centros como Campo Grande (MS), São Luís 

(MA), entre outros (BRASIL, 2006). 

 Estudos epidemiológicos têm sugerido também 

ocorrência em zonas rurais praticamente desmatadas 

(BRASIL,2015). A dinâmica da transmissão diferencia entre os 

locais de ocorrência em função das variáveis relacionadas aos 

parasitos, aos vetores, aos ecossistemas e aos processos 

sociais de produção e uso do solo (BRASIL,2006).  

A LTA pode ser considerada uma doença ocupacional, 

com reflexos no campo social e econômico por estar 

diretamente relacionada com atividades profissionais em áreas 

enzoóticas (CAMPBELL et al., 2001).  

Estes casos estão associados principalmente ao sexo 

masculino, que exercem atividades de desmatamento e/ou 

reflorestamento, serviços agrícolas, construção de estradas, 

colheita, caça, pesca, mineração, atividades de pesquisa em 

florestas tropicais. Porém, pode ocorrer em áreas com precárias 
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condições socioeconômicas, com invasão no ambiente 

doméstico e precariedade de saneamento.(CHAVES et 

al.,2008).  

De acordo com a evolução clínica, a doença pode se 

apresentar de diferentes formas: leishmaniose cutânea 

(incluindo as formas localizada, disseminada e difusa), 

leishmaniose mucosa e a leishmaniose muco cutânea. A 

variabilidade da expressão clínica determina desde uma única 

úlcera localizada (o que determina a forma cutâneo-localizada 

– LCL), indolor, habitualmente arredondada ou ovóide, com 

tamanho variável de alguns milímetros até alguns centímetros, 

base infiltrada e firme, bordas bem delimitadas, elevadas e 

eritematosas, fundo granuloso e avermelhado, que pode curar 

espontaneamente, até lesões disseminadas e mutilantes na 

forma cutaneomucosa, onde não há evidências de 

comprometimento de órgãos internos (BRASIL, 2006). 

 A leishmaniose cutânea anérgica difusa (LCAD) é uma 

forma rara de LTA, mas frequentemente encontrada na região 

Norte e no estado do Maranhão, que se caracteriza por lesões 

nodulares, isoladas ou agrupadas, e infiltração difusa da pele. 

As lesões mostram limites imprecisos, que se confundem com 

a pele normal, lembrando a hanseníase virchowiana (BRASIL, 

2006).  

A transmissão da LTA se faz durante o repasto 

sanguíneo das fêmeas de insetos flebotomíneos, de hábitos 

silvestres, pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae, 

subfamília Phlebotominae. A doença surge após um período de 

incubação variável de alguns dias, semanas ou meses 

(LAINSON et al.,1997). 

Embora seja uma doença de extrema relevância, 

atualmente a LTA é considerada doença negligenciada, 
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principalmente pelo baixo número de estudos produzidos 

acerca dela. Diante disto, a razão para analisar a incidência da 

doença e suas relações em São Luís, deu-se para melhor 

compreender a dinâmica epidemiológica da doença no 

município da pesquisa, considerando-se sua alta endemicidade 

no Estado do Maranhão. 

Este estudo buscou avaliar os fatores relacionados ao 

saneamento e ao clima com a incidência da LTA cutânea, como 

também identificar períodos significativos de co variação 

climática com a doença. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O Maranhão abrange 217 municípios e está situado em 

uma área de transição entre a região Nordeste e a Região 

Amazônica. O Estado encontra-se em uma posição entre três 

macrorregiões brasileiras: Nordeste, Norte e Centro Oeste e 

abrange uma área de 331.935,5 km2. A população do Estado é 

representada por 6.574.789 habitantes e a densidade 

populacional é igual a 19,81 hab./km2, com 63,1% da 

população vivendo em áreas consideradas urbanas.  

O Município de São Luís possui 1.014.837 habitantes. 

Apresenta 65.4% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 32.3% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 11.7% de domicílios urbanos em vias públicas 

com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2010) 

Os dados secundários referentes às notificações da LTA 

cutânea, foram obtidos a partir da Base de Dados de Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/DATASUS.  
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Os dados climáticos (temperatura e precipitação) foram 

obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, a partir 

de 12 estações meteorológicas distribuídas no Estado do 

Maranhão. Foram utilizados registros mensais das notificações, 

precipitação, temperatura máxima e mínima, no período de 

2001 a 2016. 

Foi realizado uma análise das séries temporais 

(Wavelets) da incidência anual do clima e da LTA para 

identificar períodos significativos quando o clima co-variou com 

a doença. 

A transformada wavelet foi utilizada no presente estudo, 

pois mantém a localização temporal e de freqüência em uma 

análise de sinal, uma vez que transforma uma série temporal 

unidimensional em uma imagem bidimensional de tempo-

freqüência difusa, simultaneamente, usando uma equação 

básica descrita na literatura como uma wavelet-mãe (Santos et 

al., 2013) 

 Então, a partir dessa análise, é possível obter 

informações sobre as amplitudes de quaisquer sinais periódicos 

dentro da série e como essa amplitude varia ao longo do tempo. 

Esses tipos de transformações matemáticas podem ser 

aplicados a sinais para obter informações adicionais que não 

estão prontamente disponíveis no sinal bruto (SANTOS, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Ilha de São Luís localiza-se no litoral norte do estado, 

na região do golfo maranhense. O clima é tropical úmido e a 

temperatura média varia entre 26ºC e 28ºC. A pluviometria 

anual atinge 2.000mm3 e as chuvas são mais intensas de 

janeiro a junho. Foram notificados 225 casos da LTA. Grande  
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parte dos casos deu-se durante e após elevados índices de 

chuvas (2004 e 2005) indicando forte influência da incidência 

com a precipitação, como mostra a FIGURA 1: 

 

Figura 1 Número de casos notificados da LTA cutânea, 

segundo local de notificação e local de residência de 2001 a 

2016, em São Luís/MA. 

 
 Fonte: SINAN/DATASUS 

 

 

A Leishmaniose no Maranhão tem sido notificada desde 

1982 (MENDES, et al 2002). Percebe-se que a LTA cutânea 

está amplamente distribuída em São Luís que em grande parte, 

é considerada uma área urbana. Nota-se que o número de 

casos nessa região é significativo, bem como que a doença 

ocorre em área urbana. Devem-se considerar ainda os casos 

que não são notificados ou diagnosticados, sendo a magnitude 

da doença provavelmente maior do que a conhecida. 

Deve-se salientar que a ocorrência do perfil periurbano 

de transmissão, está relacionada com a falta de saneamento  
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básico, a situação econômica precária, a migração da 

população para as periferias das cidades, aos materiais de 

construção inadequados e ao convívio com animais ermos ou 

mesmo domesticados que servem de novos reservatórios da 

doença, aliados ao aumento da população de ratos que se 

concentram nos “depósitos” de lixo destas áreas. 

Há evidências da existência de uma influência entre as 

condições climáticas e a transmissão de doenças vetoriais 

como dengue e leishmaniose (BEEBE et al, 2009). Os 

resultados encontrados neste trabalho indicam que a 

precipitação possui forte relação com a incidência de 

leishmaniose. Foi observado que o maior número de casos deu-

se durante e após elevados índices de chuvas (2004 ), como 

demonstra a FIGURA 2. 

 

Figura 2 Co relação entre os casos anuais confirmados da LTA 

cutânea e os dados climáticos de precipitação (ppt) em São 

Luís/MA. 

 

  



LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: CO RELAÇÃO ENTRE FATORES 
CLIMÁTICOS, SANEAMENTO E A INCIDÊNCIA DA DOENÇA EM SÃO LUÍS/MA 

811 
 

 

Nossos resultados corroboram com os dados de Rey 

(2008), onde afirma que há indícios de que o período de maior 

transmissão da leishmaniose ocorra durante e logo após a 

estação chuvosa, quando há um aumento da densidade 

populacional do inseto nos ambientes urbanos e nas periferias 

de grandes centros.  

O Departamento de Vigilância Epidemiológica do 

Ministério da Saúde do Brasil afirma que o mosquito da 

leishmaniose adapta-se facilmente ao peridomicílio e às 

variadas temperaturas, o que permite que seja encontrado no 

interior dos domicílios e abrigos de animais domésticos. As 

mudanças climáticas podem afetar a incidência das 

leishmanioses tanto no Brasil como no mundo (BRASIL,2003). 

Este resultado está alinhado com a literatura sobre a 

epidemiologia da leishmaniose, que mostra que a precipitação 

é fundamental para o desenvolvimento do mosquito transmissor 

(REY,2008). Outros trabalhos como os de Werneck (2007), 

Silva et al. (2007)  e Vieira (2007), que analisam regiões 

específicas do Brasil, como Piauí, São Paulo e Minas Gerais, 

também identificam a existência dessa relação entre chuvas e 

incidência de leishmaniose, corroborando assim o resultado do 

presente estudo de que a precipitação tem efeito significativo 

sobre a proliferação da doença nas regiões brasileiras.  

No trabalho de Werneck et al. (2007), os autores 

mostram que há uma relação positiva entre precipitação e 

umidade em relação ao meio ambiente, o que favorece 

condições propicias para a abundancia do mosquito 

transmissor. Já Silva et al. (2007) apresentam que, dada a 

grande variação pluviométrica nos meses de fevereiro, março e 



LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: CO RELAÇÃO ENTRE FATORES 
CLIMÁTICOS, SANEAMENTO E A INCIDÊNCIA DA DOENÇA EM SÃO LUÍS/MA 

812 
 

abril dos anos de 2004 e 2005, após quatro meses, o número 

de vetores aumentou consideravelmente. 

 É importante ressaltar que, apesar de as chuvas terem 

papel relevante na disseminação da doença, a temperatura 

também tem sua participação. Em conjunto, essas duas 

variáveis fazem elevar ainda mais a quantidade de mosquitos 

transmissores, isto é, não basta apenas haver chuvas se não 

houver uma temperatura adequada para que os vetores se 

desenvolvam. 

Em contrapartida, foi observado uma queda nos casos 

entre os anos de 2008 a 2013, fato que ocorreu mediante alta 

quantidade de chuvas. GOMES, (2018) afirma que há duas 

coisas que matam muito o mosquito: são frio e chuva e o 

inverno.  

Segundo o mesmo autor, até as gotas de chuva matam 

os mosquitos. Passado o período da chuva, volta o calor úmido 

e é neste período que o ovo vai eclodir. Os insetos também 

morrem no frio intenso, e com isso a população da espécie é 

reduzida. Nesta época também é possível observar a 

diminuição e até extinção de pragas nas lavouras. 

Foi observado que o maior número de casos em São 

Luís deu-se nos anos com registros de elevadas temperaturas, 

acima de 30°C, com destaque para os picos ocorridos em 2002, 

2004 e 2005 como mostra a FIGURA 3: 

O aumento da temperatura na capital do Maranhão é 

decorrente do processo de verticalização da cidade. O grande 

número de prédios impede a circulação do vento e a grande 

quantidade de área asfaltada impede que a água infiltre no solo, 

diminuindo a umidade relativa do ar.  
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Figura 3 Co relação entre os casos anuais confirmados da LTA 

cutânea e os dados climáticos da temperatura máxima (tmax) e 

temperatura mínima (tmin) em São Luís/MA. 

 

 
 

Este fato caracteriza a formação das chamadas “ilhas de 

calor”, presente em São Luís. Outro fator preponderante para o 

aumento da temperatura e proliferação da doença é o 

desmatamento de áreas periurbanas à São Luís. 

Nos anos de 1980, a cidade de São Luís cresceu 

demograficamente, sem planejamento e controle territorial. 

Além da problemática social, econômica e ambiental, os 

resultados foram: epidemias de LT logo no início da 

urbanização, devido aos hábitos e modo de vida da população. 

Situação semelhante é a que se observa em áreas dos 
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municípios próximos a cidade de São Luís, como a bacia do rio 

Anajá.  

A retomada industrial porque passa o Estado do 

Maranhão é um fato que necessita ser analisado e monitorado 

quanto aos seus desdobramentos, pois representa risco de 

impulsão do incremento não apenas populacional, mas 

endêmico, principalmente em municípios como Paço do Lumiar. 

Vários estudos, tanto no Maranhão como em outros estados 

brasileiros, demonstram a correlação entre a temperatura e 

umidade do ar e a notificação das Leishmanioses. 

 Neste estudo, assume-se que as temperaturas acima de 

20°C com umidade elevada  são favoráveis para o 

desenvolvimento dos mosquitos, pois acelera o processo de 

decomposição orgânica no solo, produzindo nutrientes para as 

larvas (OLIVEIRA et al., 2010). 

Os estudos sobre a relação entre temperatura do ar e LT 

não estabelecem uma faixa térmica favorável ao 

desenvolvimento do vetor e da endemia. Entretanto, concordam 

em afirmar que os valores acima de 20°C associados a índices 

elevados de pluviosidade e de umidade relativa do ar, fornecem 

condições essenciais para o desenvolvimento do vetor. Tais 

condições predominam na área de estudo, no período chuvoso, 

pois a temperatura apresenta-se constantemente acima deste 

índice. 

Segundo Viana (2011) as fêmeas dos flebótomos, 

vetores de transmissão da leishmaniose visceral, colocam os 

ovos no solo, em locais úmidos, sombrios, e que contenham 

matéria orgânica, com temperatura ideal para todo ciclo de 

desenvolvimento entre 25ºC e 27ºC. 

A FIGURA 4 mostra a análise Wavelet. Esta análise 

denota uma co variação entre a precipitação e a incidência da 
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doença no período de 2002 a 2006 identificadas pela região 

mais pigmentas pela coloração vermelho alaranjada, resultados 

que corroboram com as análises já apresentadas neste 

trabalho. 

 

Figura 4 Análise de co variação Wavelet entre os casos anuais 
confirmados da LTA cutânea e os dados climáticos de 
precipitação (ppt) em São Luís/MA. 

 
 

Foi observado através da análise wavelet (FIGURA 5) 

que não houve períodos de co relação significativos entre a 

temperatura e o número de casos notificados. Contudo, é 

importante considerar o impacto conjunto das variáveis  

climáticas, isto é, da temperatura e da precipitação 

concomitantemente. Deste modo, os efeitos futuros sobre as 

internações é ainda maior ao realizar este tipo de análise.  
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Figura 5 Análise de co variação Wavelet entre os casos anuais 
confirmados da LTA cutânea e os dados climáticos de 
temperatura máxima e temperatura mínima em São Luís/MA. 
 

 
Em relação ao serviço de abastecimento de água e 

esgoto, na zona rural do município, área onde se localiza a 

unidade de estudo, é realizado pelo Sistema Autônomo de Água 

e Esgoto – SAAE, que utiliza poços artesianos como fonte de 

captação de recursos hídricos.  

Os moradores que são atendidos pelo órgão afirmam 

não haver sistema de alternância entre os dias de 

abastecimento. O esgotamento sanitário é realizado apenas em 

bairros da zona urbana, pela Companhia de Água e Esgoto do 

Maranhão – CAEMA, somando um total de 39% dos domicílios 

assistidos por este serviço, enquanto cerca de 60% utiliza fossa 

rudimentar, e outros tipos de escoadouros, principalmente nos 

bairros da zona rural (IBGE, 2010). 

A coleta e destino final do lixo evidenciam várias 

deficiências. Apesar de que a coleta ser realizada pela 

prefeitura duas vezes por semana, em apenas 26,7% dos 
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domicílios do município a coleta é realizada por serviço de 

limpeza pública, enquanto na maioria, 38,7%, o lixo é destinado 

à queima, prática que acarreta vários problemas para o 

ambiente e a saúde. 

Além disso, em aproximadamente 25% dos domicílios os 

resíduos sólidos são depositados em terrenos baldios (IBGE, 

2010). 

De maneira geral existem muitos pontos conflitantes em 

relação às condições socioambientais em alguns povoados 

peri-urbanos de São luís, uma área da zona rural com 

problemas do meio urbano.  

A análise dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) 

que são o conjunto de condições sociais nas quais as pessoas 

vivem e trabalham (OMS, 2007) é essencial para que haja uma 

compreensão mais íntegra quanto à causa das calamidades em 

saúde para as populações de áreas com a problemática 

socioambiental semelhante.  

Além dos fatores ambientais, condições como o 

adensamento das atividades humanas, e a ocupação espacial 

realizada de maneira desordenada, sem o acompanhamento da 

respectiva infraestrutura de saneamento básico e da 

conscientização da população quanto à eliminação das 

condições favoráveis à leishmaniose, tem feito com que esta 

endemia se adapte melhor nas áreas peri-urbanas, realidade 

observada em vários estudos realizados em diferentes 

localidades do Brasil. 

 

CONCLUSÕES  

Os principais resultados encontrados pelo presente 

estudo sugerem que a proliferação da leishmaniose tegumentar 

americana cutânea possui forte relação com a precipitação,isto 
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é, quanto maior o número anos com chuva, maior o número de 

notificações da doença.  

O combate à proliferação da doença tentando diminuir o 

número futuro de casos fazem parte dos cuidados de mitigação. 

Politicas como aumento da rede de saneamento básico, 

combate aos focos do mosquito transmissor etc. podem 

diminuir o número de casos esperados com a mudança 

climática.  

Para realização de previsão de cenários ambientais, 

sociais e endêmicos dos grandes aglomerados urbanos e das 

áreas periféricas, se faz necessária uma compreensão holística 

acerca dos fatores que envolvem a dinâmica de crescimento 

populacional e territorial dessas localidades. 

A distribuição temporal da LTA em São Luís pode ser 

modulada pelas condições climáticas. Esta análise é importante 

pois pode possibilitar aos gestores públicos a adoção de 

medidas de mitigação dos impactos ambientais para a 

prevenção dos surtos de LTA no município. 
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RESUMO: O consumo pelo homem e animais, de águas 
contaminadas pela disposição inadequada de efluentes nos 
corpos hídricos, cria grupos de risco por diferentes vias de 
exposição (dérmica, ingestão, inalação) à microorganismos 
patogênicos, substâncias tóxicas ou irritantes a pele, ou ainda 
à concentrações de sais acima das permissíveis pelo Ministério 
da Saúde (MS) e Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama). Dentro deste contexto, a pesquisa teve como 
objetivo realizar um Mapeamento Ambiental sobre a qualidade 
físico-química e microbiológica da água do Açude de 
Bodocongó, em Campina Grande – PB, visto que é receptora 
de resíduos de esgoto domésticos e industriais, com diferentes 
grupos de risco registrados em fotos: pescadores e agricultores 
(usam como fonte de emprego), componentes bióticos (habitat 
de diferentes espécies), comunidade (através da lavagem de 
caminhões e banhos por lazer para crianças). Os ensaios físico-
químicos foram realizados segundo o Standard Methods (1998) 
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e foram determinados pH, Condutividade, Cor, Turbidez, 
Alcalinidade total e Cloretos, foram realizados no 
LABDES/UFCG. Os demais dados microbiológicos de até 5 
anos foram coletados na literatura. Os resultados e dados foram 
avaliados segundo Portaria de Consolidação  nº 05/2017 
(Capítulo V) e Conama nº 357/2005 e nº 274/2000, 
respectivamente sobre, padrão de potabilidade para águas, 
consumo e conservação do corpo hídrico e Balneabilidade. 
Palavras-chave: Saneamento ambiental. Consumo 

Inadequado. Poluição hídrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Atlas esgotos: despoluição de bacias 

hidrográficas publicado pela Agência Nacional de Águas-ANA e 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental-SNSA (2017), a 

situação do atendimento da população brasileira com serviços 

de esgotamento sanitário pode ser caracterizada da seguinte 

forma: 43% é atendida por sistema coletivo (rede coletora e 

estação de tratamento de esgotos); 12% é atendida por solução 

individual (fossa séptica); 18% da população se enquadra na 

situação em que os esgotos são coletados, mas não são 

tratados; e 27% é desprovida de atendimento, ou seja, não há 

coleta nem tratamento de esgotos.  

No país, os serviços de esgotamento sanitário podem ser 

prestados de forma indireta, quando delegados para autarquia 

municipal, companhia estadual ou concessionária privada; ou 

de forma direta, sem prestador de serviço, sendo realizado 

pelas próprias prefeituras (AESBE, 2018). 

Novamente, conforme o Atlas esgotos: despoluição de 

bacias hidrográficas publicado pela ANA e SNSA (2017), 42% 



MAPEAMENTO AMBIENTAL DE RISCOS FÍSICO-QUÍMICO E 
MICROBIOLÓGICO DAS ÁGUAS DO AÇUDE DE BODOCONGÓ DE CAMPINA 

GRANDE - PB 

823 
 

de 1.794 Municípios do nordeste, possuem o serviço de coleta 

e tratamento de esgoto é prestado pela própria prefeitura ou há 

um prestador que precisa aprimorar a capacidade de gestão. E 

56% dos municípios têm delegado os serviços de saneamento 

(forma indireta). No estado da Paraíba, com população urbana 

de 2.956,4 (em mil hab.), 59% refere-se a parcela da população 

atendida pelo sistema de coleta de esgoto e 72% é a parcela 

tratada em relação a coletada. 

Em Queiróz (2016), pesquisa que discutiu sobre a 

“Utilização da cafeína como indicador de contaminação por 

esgotos domésticos no açude de Bodocongó em Campina 

Grande-PB”, considerou o açude Bodocongó um corpo hídrico 

com sinais de degradação, devido aos seus diversos usos 

(irrigação irrestrita, por mais de 130 famílias de agricultores; 

para lavagem de roupas e recreação). Sendo assim, confirmado 

com as análises físico-químicas que obtiveram consideráveis 

valores de OD, pH, turbidez e elevados valores de ortofosfato, 

como também cafeína, corroborando com os resultados obtidos 

nas análises convencionais, indicando forte contaminação por 

esgotos domésticos.  

Andrade et al. (2018) discute sobre as águas do Açude 

de Bodocongó apresentarem risco eminente para a população 

local que se utiliza dessa água em alternativas econômicas 

como na pesca, lavagem de automóveis e dessedentação 

animal.  

Outros autores também vêm pesquisando sobre as 

condições físico-químicas e microbiológicas do açude, 

identificando não conformidades como por exemplo, 

contaminação da água por microorganismos patogênicos 

(E.Coli e Coliformes totais), ou ainda registros fotográficos da 
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degradação ambiental do corpo hídrico (lançamento 

clandestino de efluentes na rede de águas pluviais, extração de 

areia, erosão e resíduos sólidos nas margens do açude) 

(CARVALHO, 2007; CARVALHO, 2009; MONTEIRO, 2012; 

MOURA, 2012; ANDRADE, 2013; LIMA, 2014; QUEIRÓZ, 

2016; NUNES, 2017; ANDRADE, 2018). 

A poluição por esgoto dos corpos hídricos prejudica os 

componentes bióticos acelerando a autodepuração das plantas 

e solo, como também  é ofensiva á saúde humana e dos 

animais. As  bactérias do género E. coli são Gram-negativas 

que pertencem à família Enterobacteriaceae e o principal 

habitat de E. coli é o tracto intestinal dos humanos e de outros 

animais de sangue quente (ALVAREZ-VASQUEZ et al., 2011; 

CONAMA 357, 2011). 

A maioria dos sorovares de E. coli não são pa- togênicos 

(cerca de 106 organismos/g), a presença dessa população de 

bactérias no intestino suprime a multiplicação de bactérias 

prejudiciais e é importante para a síntese de vitamina B. 

Entretanto, em pessoas debilitadas ou com sistema 

imunológico suprimido ou quando as barreiras gastrintestinais 

são violadas, mesmo as cepas “não patogênicas” de E. coli 

podem causar infecções intestinais leves à graves que 

necessitem de tratamento por hemodiálise (FORSYTHE, 2013).  

As legislações ambientais são definidas afim de que 

ocorra um controle da poluição de corpos hídricos, assim como 

para evitar o contato e consumo humano de águas 

contaminadas com microorganismos patogênicos, são elas as 

Portaria de Consolidação  nº 05/2017 (Capítulo V) e Conama nº 

357/2005 e nº 274/2000, respectivamente sobre, padrão de 
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potabilidade para águas, consumo e conservação do corpo 

hídrico e Balneabilidade. 

Além das legislações, outras medidas preventivas contra 

a poluição das águas são tomadas. A Organização Mundial da 

Saúde publicou um Manual para o uso e eliminação segura de 

águas residuais, águas cinzentas e dejetos. O manual orienta 

na implementação dos Guias da OMS de 2006 (PSS, 2016). 

O manual de Planejamento da Segurança do 

Saneamento-PSS é direcionado à uma variedade de 

utilizadores em diferentes níveis dos quais um deles são as 

organizações comunitárias, associações de agricultores e 

ONG’s (e.g., para apoiar programas de água e saneamento de 

base comunitária no uso seguro de águas residuais ou dejetos 

humanos) (PSS, 2016). 

Dentro do PSS, um dos objetivos principais é conseguir 

uma descrição completa do sistema de saneamento dentro de 

uma fronteira. O PSS apoia a descrição e conhecimento do(s) 

fluxo(s) de resíduo(s) ao longo do sistema, sendo essencial 

para a avaliação posterior dos grupos expostos ao risco. 

Assegura que é realizada uma primeira classificação dos 

grupos expostos e que é identificado ‘onde’ e ‘como’ ocorre a 

exposição no sistema (PSS, 2016).  

Estas informações devem ser registadas e relacionadas 

como um mapeamento. Para avaliação de grupos expostos à 

riscos e tipos de riscos, são definidos parâmetros de avaliação, 

como por exemplo as condições físico-quimica e microbiologica 

do corpo receptor dos efluentes.  

Partindo da utilização do PSS para gestão de águas 

residuais e seus usos e das discussões em torno das condições 

precárias de qualidade físico química e microbiológica do açude 
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de bodocongó em Campina Grande, o presente trabalho teve 

como objetivo realizar o mapeamento das condições de 

saneamento do açude de bodocongó, analisando a disposição 

de efluentes no açude por meio de visita técnica e construção 

de diagrama, assim como avaliação dos grupos de risco e tipos 

de risco utilizando as ferramentas físico-químicas e 

microbiológicas para avaliar a qualidade e conversação do 

açude perante poluição.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia foi realizada em 3 etapas: a realização do 

Mapeamento de Risco Ambiental; o levantamento de dados 

físico-químicos e microbiológicos sobre o corpo hídrico (de até 

5 anos) na literatura; e, a realização de ensaios físico-químicos 

com a água do açude coletada em pontos estratégicos (de 

maiores atividades registradas entre a população e o açude). 

  O mapeamento foi realizado segundo o Manual de 

Planejamento da Segurança do Saneamento (2016), através de 

visitas técnicas do grupo de pesquisa ao local por 3 meses 

(Agosto, Setembro e Outubro de 2018) para preenchimento dos 

dados da tabela de Mapeamento de acordo com a rotina atual 

nos arredores do açude. 

A coleta da amostra foi realizada em 4 pontos (Figura 1) 

onde são realizadas atividades de pesca (pontos de coleta 1, 2 

e 3), alimentação de bovinos (ponto de coleta 3), recreações ou 

lazer, limpeza de automóveis e coleta de água (ponto de coleta 

4). Foram utilizados frascos estéries e luva e a amostra foi 

encaminhada ao laboratório de microbiologia sanitária do 
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LABDES para realização do ensaio no período máximo de 6 

horas.  

Os ensaios físico-químicos realizados durante a 

pesquisa segundo o Standard Methods (1998), aconteceram no 

Laboratório de Referência em Dessalinização (Labdes) da 

Universidade Federal de Campina Grande. Foram 

determinados pH, condutividade, Cor, Turbidez, Alcalinidade e 

cloretos. Os demais parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos, foram obtidos por revisão literária. 

 

Figura 1. Pontos de coleta da água do Açude de Bodocongó de 

Campina Grande-PB. 2018. 

 
Fonte: Satélite Google Maps, 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mapeamento do sistema de esgotamento sanitário do açude de 

bodocongó 

 

O Açude de Bodocongó está situado na cidade de 

Campina Grande e foi originalmente criado por conta da 
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escassez de água na região, uma vez que o Açude Novo e o 

Açude Velho já não estavam suprindo as necessidades da 

população de 1915 a 1917. Atualmente, encontram-se 

instalados nas áreas circunvizinhas do açude, os bairros 

Bodocongó e Novo Bodocongó (Vila Teimosos), o complexo 

industrial com empresas que dependem do açude para 

abastecimento de água. O açude de Bodocongó vêm sendo o 

destino imediato de diversos tipos de águas residuárias, 

geradas pelas empresas e população do entorno (COSTA, 

2011; FERREIRA, 2016).  

 Deste modo, foi realizado um mapeamento do 

esgotamento sanitário na região que compreende o açude para 

identificar as diversas formas de descaso e degradação.  

O resultado do mapeamento está ilustrado no diagrama 

da figura 2 e pode ser melhor compreendido através da tabela 

1 que apresenta as definições dos 17 pontos do diagrama.  

 

Figura 2. Mapeamento do esgotamento sanitário do açude de 

Bodocongó em 2018. 
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Fonte: Autor, 2018. 

 

As informações foram coletadas por meio de visitas 

técnicas à área pelo grupo de pesquisa em 2018 e revisão de 5 

artigos científicos (COSTA, 2011; FERREIRA, 2016; 

CARVALHO et. al, 2009; DINIZ, 2002; FERREIRA et. al. 2016) 

que melhor representaram as condições atuais de esgotamento 

sanitário do açude. 
 

Tabela 1. Identificação das atividades dos pontos de referência 

do Mapeamento de Esgotamento Sanitário do Açude de 

Bodocongó em 2018. 
Pontos de 
Referência 

Atividades 

P1 Entrada do Rio Bodocongó 
P2 Entrada do Riacho Caracóis 
P3 Confluência do Rio Bodocongó com o Riacho Caracóis 

(represamento das águas do Açude Bodocongó) 
P4 Vala de Canalização e Sangramento do Açude 
P5 Fim da Obra de Canalização e Continuação do Rio 

Bodocongó 
P6 ETE Cagepa (Catingueira) 

P7a e P7b Galerias pluviais e descarte clandestino de lixo, esgoto e 
efluentes industrias 

P8 Captação de água para abastecimento industrial 
P9a e P9b Entrada de esgoto doméstico 

P10 Entrada de esgoto doméstico e captação para piscicultura 
P11 Sistema de Captação para irrigação 
P12 Consumo Agropecuário 
P13 Pesca 
P14 Recreação e Lazer 
P15 Entrada de Esgoto da UFCG 
P16 Captação de água 
P17 Lavagem de caminhões 

Fonte: Autor, 2018. 

 
De acordo com a tabela 1, entre os 17 pontos há a 

disposição clandestina de efluentes (domésticos e industriais) e 
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lixo em galerias pluviais (que deveriam servir apenas para 

drenagem urbana), assim como contaminação por óleos do 

açude na lavagem de caminhões como os principais poluentes 

e o agravente de uso da água para recreação, pesca, 

alimentação de bovinos e irrigação pela comunidade local, que 

acarretam em diferentes grupos de exposição a diferentes tipos 

de riscos.  

Nota-se no ponto (P6) que as águas do açude de 

Bodocongó desaguam na continuação do Rio de Bodocongó, 

onde também está localizada a Estação de Tratamento de 

Efluentes Municipal de Campina Grande: CAGEPA, que 

segundo reportagem publicada na Paraíba Online em abril de 

2017, a professora Patrícia Feitosa, coordenadora do Plano 

Municipal de Saneamento de Campina Grande, afirmou que o 

esgoto da cidade não chegue à estação de tratamento na 

quantidade total.  

A coordenadora relatou que todo o esgoto que é coletado 

em Campina Grande é tratado, entretanto, em 2013 foi 

identificado que apenas 5% do esgoto estava chegando na 

estação de tratamento. Muitas ações foram feitas pela Cagepa 

para a desobstrução. Em 2017 houve um aumento entretanto à 

Cagepa não divulgou o dado. A população interfere no sistema. 

Foi dito ainda durante a entrevista que há muitas perdas, furtos 

de esgoto ao longo do percurso (PARAÍBA ONLINE, 2017). Ou 

seja, anteriormente à chegada das águas do açude de 

Bodocongó à estação de tratamento podem ser identificados 

diferentes grupos de risco que consumem as águas 

contaminadas do corpo hídrico. 
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Utilização da água do açude (grupos de risco) 

 

 A água do açude contaminada é utilizada de diferentes 

formas pela comunidade como foi descrito no diagrama do 

mapeamento de esgotamento sanitário do açude. Durante as 

visitas de campo ao açude, foram realizados registros 

fotográficos de alguns dos grupos de risco em suas rotinas 

(observadas ao longo de 3 meses). 

 

Figura 3. Grupos de risco quanto ao consumo da água do 

açude de Bodocongó registrados em 2018. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

Na figura 3(a) podem ser observados os grupos de risco: 

pescadores e um integrante da comunidade tomando banho no 

açude, pela via de exposição dérmica em contato com a água 

durante o ofício e lazer, respectivamente, assim como a via de 
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exposição por ingestão indireta da água, ao alimentar-se dos 

peixes que residem na água imprópria para consumo. Na figura 

3(b) é possível observar um caminhão com tanque coletor de 

água, prática muito comum nas margens do açude que acarreta 

em erosão do solo próximo as margens.  

Na figura 3(c) encontram-se 2 pessoas lavando 

caminhões, neste caso o grupo de risco é a comunidade que 

está sofrendo exposição via dérmica à água, sofrendo riscos 

biológicos (microoeganismos patogénicos) e físicos (lixos 

cortantes presentes). Durante a lavagem o açude é 

contaminado por óleos e graxas, prejudicando a conservação 

do corpo hídrico, contribuindo para a autodepuração do açude 

pelos altas contaminações por poluentes. Na figura 3(d) foi 

realizado o registro do gado sendo alimentado nas margens do 

açude, caracterizando o grupo de exposição comunidade que 

irá consumir os alimentos gerados pelo animal ou a carne do 

animal e poderão ser contaminados por patógenos pela via de 

exposição ingestão.   

 

Qualidade físico-química e microbiológica da água do açude de 

bodocongó (tipos de risco) 

 

Os resultados para os ensaios físico-químicos realizados 

no LABDES foram comparados com os resultados obtidos por 

trabalhos anteriores ao longo dos anos e com os valores 

padrões estabelecidos por legislações ambientais.  

A evolução dos parâmetros pode ser observada nos 

gráficos construídos (figuras 4 a 9). Visto que os valores dos 

parâmetros encontrados nos 4 pontos de coleta  (Tabela 2) 

foram muito próximos, para discussão dos resultados foi 
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considerada a média aritmética, que é apresentada na última 

coluna da direita de cada gráfico, referenciada com o mês de 

realização do ensaio, outubro de 2018, e o nome autor abaixo 

da coluna que representa todos os autores do presente 

trabalho. 

Avaliando-se o valor encontrado para o pH de 8,34 e 

comparando-o com os valores para este parâmetro de 2012 a 

março de 2018, é perceptível um aumento gradual. A elevação 

de pH em águas pode ocorrer devido ao aumento de CO2 

oriundo da decomposição de matéria-orgânica.  

 

Tabela 2. Ensaios físico-químicos realizados no 

LABDES/UFCG com as águas dos 4 pontos de coleta do açude 

de Bodocongó em 2018. 

Parâmetros 
Pontos de coleta 

 

1 2 3 4 Média 

Condutividade elétrica,  
µmho/cm a 25ºC 1873 1832 1813 1803,67 1830,0 
Potencial Hidrogeniônico,  
pH 8,53 8,42 8,38 8,01 8,34 

Turbidez, (uT) 35,07 24,93 34,53 29,3 30,95 

Cor, Unidade Hazen  
(mg Pt–Co/L). 72 59 63,67 61,67 64,08 

Alcalinidade em Carbonatos, 
mg/L CaCO3 50 50,67 53,33 31,33 46,33 
Alcalinidade em Bicarbonatos,  
mg/L CaCO3 268,67 240 236,33 266 252,75 
Alcalinidade Total,  
mg/L CaCO3 318,67 290,67 289,67 297,33 299,08 

Cloreto, mg/L Cl 451,44 449,67 456,18 451,44 452,18 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 4. Evolução, em anos, do pH da água do açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

A evolução ao longo dos anos pode caracterizar uma 

elevação do despejo de efluentes no açude de modo que houve 

um aumento de CO2 que por sua vez em meio aquoso é 

convertido em ácido carbônico (H2CO3), carbonatos e 

bicarbonatos, sendo estes dois últimos os responsáveis pela 

eleveção do pH de quase neutro para alcalino (APHA,1998).  

Outubro de 2018 encontra-se no período de seca da 

cidade, no qual há a diminuição do volume do açude e o 

aumento da concentração de sais alterando a concentração de 

carbonatos e bicarbonatos consequentemente, entretanto o 

valor de pH da água em outubro de 2018 ainda foi superior aos 

de outubro de 2013 e 2016, ou seja, o resultado encontrado 

para pH de 8,34 caracteriza aumento de despejo de efluentes.  

De acordo com a Portaria de Consolidação  nº 05/2017 

(Capítulo V), que considera para potabilidade, a faixa de pH de 

6,5 a 8,5 é aceitável, assim o valor está dentro do permitido para 

consumo em relação ao pH e também está conforme pela 

Resolução Conama nº 357 que estabelece a faixa de pH de 6 a 

9 para águas doces de classe 1, 2 e 3 onde são desenvolvidas 
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atividades de pesca e cultivo de outros organismos para 

consumo intensivo.  

 

Figura 5. Evolução, em anos, da alcalinidade da água do 

açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

 Observa-se que ao logo dos anos houve uma ascensão 

na alcalinidade, com um pequeno declínio em 2018, no entanto 

com um valor alto. Assim, ainda que não haja exigência de valor 

máximo permissível para resoluções Conama nº 357/2005 e 

Portaria de Consolidação  nº 05/2017 (Capítulo V) do Padrão 

de Potabilidade, o resultado para alcalinidade (299,08 mg/L em 

Outubro de 2018) indicou a diminuição da decomposição de 

matéria orgânica em comparação à 2016. A matéria orgânica 

presente no açude é oriunda tanto dos despejos de esgoto 

(FERREIRA, 2016; ANDRADE 2018) quanto da decomposição 

natural das plantas e animais do açude (USP, 2005).   

Depois de mortos, tanto animais quanto vegetais, sofrem 

a ação dos decompositores, se a decomposição de sua matéria 

orgânica for total, há liberação de gás carbônico, gás metano e 

água (USP, 2005; ZANONI et al. 2015).  
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Durante a decomposição de matéria orgânica há a 

produção de CO2, que por sua vez, na presença de sais 

oriundos do corpo hídrico (pela erosão do solo ou composição 

natural da água) participa de reações de formação de 

carbonatos e bicarbonatos, aumentando a alcalinidade e dureza 

da água. Para uma alta alcalinidade, o processo de digestão 

propício à um corpo hídrico é o anaeróbio, pela menor 

concentração de oxigênio dissolvido e maior presença de CO2 

(APHA,1998).  

Além disso, estando em outubro de 2018 no período de 

seca, considerando a redução do volume do açude a 

concentração de sais aumenta e consequentemente a 

alcalinidade. Quanto maior a alcalinidade ao longo dos anos de 

um corpo hídrico, menor a disponbilidade desta água para o 

consumo humano e mais trabalhoso será o tratamento desta 

água (PORTO, 2017).  

 

Figura 6. Evolução, em anos, da condutividade da água do 

açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 
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O despejo inadequado de resíduos alteram a 

composição do corpo hídrico. Atividades às margens e ao longo 

do açude como: o acúmulo de lixo, o processo de erosão do 

solo e a disposição de efluentes, contribuem para o aumento de 

partículas dispersas na água do açude e o aumento da 

condutivade (FERREIRA, 2016; ANDRADE 2018). O aumento 

da condutividade é causado devido à diminuição do volume de 

água proveniente da evaporação natural, ou ainda pela retirada 

da água para comercialização por carro-pipa. Desse modo, 

nota-se que a condutividade está variando ao decorrer dos 

anos, no entanto com uma queda dos valores, como ocorreu 

entre março (2, 32 mS.cm-1) e outubro (1,83 mS.cm-1) de 2018, 

o que foi um resultado satisfatório, pois a condutividade diminui 

ainda que no período de seca da região, responsável por 

provocar aumento da concentração de sais e partículas 

dispersas no açude (ANDRADE, 2013). 

 

Figura 7. Evolução, em anos, da turbidez da água do açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 
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  Percebe-se que ao transcorrer dos anos, a turbidez 

aumentou, com o valor de 30,95 uT. Dessa forma, todos os 

valores em torno dos anos estão fora do adequado, pois a 

Portaria de Consolidação  nº 05/2017 (Capítulo V) do Ministério 

da Saúde permite que a turbidez deve ser até 5,0 uT para a 

potabilidade. Entretanto, de acordo com a Resolução nº 357 da 

CONAMA para águas de Classe 3, o valor é admissível até 100 

uT, estando assim dentro dos padrões. A turbidez relaciona-se 

com sólidos em suspensão oriundos de acúmulo de partículas 

provenientes de resíduos.  

  De acordo com a potabilidade estabelecida pela Portaria 

de Consolidação  nº 05/2017 (Capítulo V) é admitido para cor o 

valor de 15 mg.Pt.L-1. Dessa maneira, obeserva-se que ao 

decorrer dos anos os valores estão altos e inadequados com 

execeção de 2017. Contudo, um padrão revelante para o grupo 

de risco que realiza atividade pesqueira no açude, a Resolução 

357 estebelece para cor, o valor de 75 mg.Pt.L-1, assim o valor 

em outubro de 2018 é considerado ainda conforme com o 

resultado de 64,08 mg.Pt.L-1. Desse modo, a alteração da cor 

pode ser provocada pelos mesmos motivos de aumento de 

condutividade e turbidez. 

 

Figura 8. Evolução, em anos, da cor da água do açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 
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  O íon cloreto (Cl-) é um dos principais íons inorgânicos 

presentes nas águas, podem ser oriundos de qualquer cátion 

que são associados ao cloreto, como sódio, cálcio e magnésio. 

A concentração desse íon é maior em águas residuárias 

domésticas, do que em águas brutas, já que o cloreto de sódio 

(NaCl) é uma substâncias frequente na ingestão humana que 

possue a característica de conservar-se através do sistema 

digestivo (APHA,1998).  

  Dessa maneira, o valor estabelecido para potabilidade 

pela Portaria de Consolidação  nº 05/2017 (Capítulo V) e para 

a conservação do corpo hídrico pela Resolução nº357, é de 250 

mg.L-1 Cl. Na análise realizada em outubro de 2018, obteve-se 

o valor inadequado de 452,18 mg.L-1 Cl, o valor de cloreto 

cresceu em comparação com o resultado de 312,5 mg.L-1 Cl 

obtido por Andrade em 2013, no mesmo mês. 

 

Figura 9. Evolução, em anos, do oxigêndio dissolivido na água 

do açude. 

 
Fonte: Autor, 2018 
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Com relação ao oxigênio dissovildo, a Resolução nº 357 

da CONAMA estabelece que para água doce de classe 3 (com 

3 das destinações à pesca amadora, à recreação de contato 

secundário e à dessedentação de animais) deve ser não inferior 

a 4 mg.L-1 O2. Dessa maneira, observa-se que ao decorrer dos 

anos somente em 2016 que o valor estava adequado. Esse 

parâmetro é essencial, pois revela a condição corpo hídrico, 

pois é vital para os seres aquáticos. Os valores abaixo do 

aceitável, pode afetar significativamente a saúde do 

ecossistema aquático.  Sobre o ecossistema aquático, deve ser 

ausente da bactéria Escherichia coli. 

Os coliformes termotolerantes, também conhecidos 

como coliformes fecais, é o grupo de bactérias ao qual a E.Coli 

é uma das pertencentes, normalmente como a predominante. 

Já os coliformes totais caracterizam um maior grupo de 

bactérias que incluem por exemplo as: Escherichia coli e 

Klebsiella sp (exclusivamente de origem fecal), assim como, 

Citrobacter sp e Enterobacter sp (origem não necessariamente 

fecal) (PINTO, 2017).  

Carvaho (2007) avaliou os padrões de balneabilidade 

(recreação de contato primário) do açude, segundo resolução 

Conama nº 274/2000 e os níveis de coliformes fecais foram 

superiores ao permitido de 1000 UFC/ 100mL em 100% das 

amostras de dezembro de 2006 a março de 2007. 

Nunes em 2017 (após 10 anos), encontrou para E. coli o 

valor superior à 2100 coliformes em 100 mL, sendo um valor 

alto. De acordo com a Portaria de Consolidação  nº 05/2017 

(Capítulo V) que dispõem sobre os Padrões de Potabilidade, 

que estabele ausência de E.Coli em 100 mL em águas para 

consumo humano, a água do açude está inapta à ingestão por 
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ter a presença em alta quantidade deste microorganismo 

patogênico.  

Em relação à dessedentação de animais e para 

recreação de contato primário, tais como natação e mergulho a 

Resolução nº 357 determina que não deve exceder um limite de 

1000 coliformes termotolerantes em 100 mL, o açude estava 

assim inadequado para tais usos. Entretanto,  a água pode ser 

utilizada para recreação secundária, pois a norma estebelece 

que não deve excer à 2500 coliformes termotolerantes em 100 

mL. É sobretudo um forte indicativo de contaminação fecal 

oriundos de resíduos domésticos, já que essa bactéria habita 

comumente em humanos. 

 

CONCLUSÕES 

 

   Apesar das variadas pesquisas em relação ao açude de 

Bodocongó, ainda revela-se a evolução da degradação do 

corpo hídrico. O descarte de resíduos domésticos e industriais 

sem tratamento prévio está prejudicando a vida aquática, e 

gerando vários riscos à população que usufrui da água 

contaminada para várias finalidades.  

   Dessa maneira, é possível observar vários grupos de 

risco que estão expostos à patologias, como as crianças que 

ultilizam como recreação e lazer, homens e mulheres que 

realizam atividade pesqueira para consumo próprio ou ajudar 

na economia, a  alimentação e dessentação de animais às 

margens do açude.  

   Dessa forma, é necessário acompanhar os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos da água do açude, afim de 

que verificar a qualidade do açude de Bodocongó. 
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RESUMO: A preservação do meio-ambiente é um fator 
determinante sobre a qualidade de vida das pessoas, visto que 
promove a existência de componentes que permitem a 
manutenção da vida e a garantia de sua salubridade, por 
exemplo, pela produção de plantas que possuem ação 
terapêutica sobre o organismo humano, sendo reconhecidas, 
assim, como medicinais. Naturalmente, o uso destes recursos 
potencializa a qualidade de vida, além de produzir efeito 
terapêutico satisfatório se realizado da forma correta. Assim, 
percebe-se a importância de preservação da natureza para 
garantir a permanência desses recursos. No entanto, o que 
ainda se evidencia, pelo intuito de geração de lucros, é a 
utilização de práticas ecologicamente incorretas no manuseio 
da agricultura e da terra, por exemplo, com a realização de 
queimadas florestais que repercutem na esterilização do solo, 
o que também é utilizado para limpeza de terrenos com 
vegetação nativa, ocasionando patologias do trato respiratório 
nos seres humanos pela emissão de gases provenientes da 
combustão dessa vegetação. Assim, infere-se que a 



OS IMPACTOS DAS QUEIMADAS NA SAÚDE E NO MEIO AMBIENTE 

846 
 

metodologia das queimadas é um processo que inviabiliza a 
saúde, uma vez que pode reduzir o número de plantas 
medicinais, além de interromper os processos relacionados 
com a fotossíntese que produz alimentos nutritivos essenciais 
à manutenção da qualidade de vida, sendo necessária, então, 
maior pro-atividade das autoridades competentes na 
orientação, fiscalização e aplicação de pena aos infratores 
ambientais. 
Palavras-chave: Meio ambiente. Qualidade de vida. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos, a preocupação em escala mundial 

com a preservação da biodiversidade do planeta e com a 

qualidade de vida da população tem se intensificado, e em 

decorrência disso, fica evidenciada a pressão exercida pela 

sociedade sobre o governo na busca por melhorias na saúde 

da população através da sustentabilidade do meio ambiente, 

visto que, estão diretamente relacionados já que o homem é 

parte integrante deste meio.  Dessa maneira, é de suma 

importância a preservação do meio ambiente para se garantir 

uma vida salubre. Entretanto, o desenvolvimento tecnológico e 

o crescimento populacional têm levado o homem a explorar o 

planeta Terra demasiadamente, para satisfação de desejos 

lucrativos.  Contudo, essa exploração se dá de maneira 

predatória, sendo refletida no processo de desequilíbrio dos 

biomas e contribuindo, assim, para o processo de adoecimento 

dos indivíduos, o que acarreta em consequências negativas que 

comprometem a viabilidade de um desenvolvimento 

sustentável. 

A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 001/1986, define impacto ambiental como 

qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e 
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biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou de atividades resultantes das ações humanas que 

direta ou indiretamente afetam a saúde, o bem-estar e a 

segurança da população, bem como, as atividades 

socioeconômicas e a qualidade dos recursos ambientais. 

As queimadas são um dos principais exemplos de 

atividades que comprometem o equilíbrio ambiental e, 

consequentemente, da homeostasia que garante saúde. Estas 

resultam na emissão de diversos poluentes, entre eles, 

hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e material 

particulado, além de substâncias tóxicas. Seus efeitos podem  

ocasionar patologias no trato respiratório, intoxicação e asfixia, 

e agravar-se para a morte, devido à redução da concentração 

de oxigênio em níveis críticos e pela elevação no nível de 

monóxido de carbono, já que competem pelo mesmo sítio de 

ligação na hemoglobina.  A queima de biomassa é um processo 

de combustão incompleta que reage rapidamente com o 

oxigênio proveniente do ar, produzindo um desprendimento de 

calor e luz. Esta combustão, além de promover agravos no trato 

respiratório, acarreta em alterações climáticas produzindo 

espécies químicas que mudam o pH da água da chuva, 

promovendo a chuva ácida e a interferência na quantidade de 

radiação solar refletida para o espaço. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), à 

exposição a tais materiais particulados resulta em efeitos 

prejudiciais para a saúde, desta forma, causa alterações nas 

vias respiratórias, comprometendo a função pulmonar, além de 

aumentar o risco de mortes por doenças cardiovasculares e 

respiratórias. Estima-se mundialmente que este poluente causa 

cerca de  8% das mortes por câncer de pulmão, 5% por doença 

cardiopulmonar e cerca de 3% por infecções respiratórias. 



OS IMPACTOS DAS QUEIMADAS NA SAÚDE E NO MEIO AMBIENTE 

848 
 

A OMS (1999), em documento elaborado para eventos 

relacionados a incêndios florestais, destaca a importância de 

um ambiente saudável relacionando à saúde como dependente 

deste processo, mostrando a necessidade em direcionar a 

questão relacionada às queimadas a um contexto de 

mudanças. 

A Resolução do CONAMA nº. 3 de 1990 é a legislação 

federal que define os Padrões de Qualidade do Ar. Assim, 

mostra os limites de concentração de poluentes atmosféricos, 

que, quando excede estes limites podem comprometer o bem-

estar e a saúde da população, bem como ocasionas danos ao 

meio ambiente. Estabelecendo o monitoramento de qualidade 

do ar por meio de auxílio dos estados e elaboração do Plano de 

Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, tendo 

como objetivo a busca de providências dos governos estaduais 

e municipais, visando prevenir a saúde dos indivíduos e 

promover a saúde da população. 

Diante do exposto, torna-se necessário aprofundar 

informações acerca da temática e que essas informações sejam 

organizadas, discutidas e analisadas de forma criteriosa. Assim, 

a discussão acerca das queimadas e os seus impactos se 

tornará mais ampla e específica podendo  envolver  como 

responsáveis por esse processo autoridades locais, 

competentes no assunto em questão, equipes multidisciplinares 

em saúde e a população em geral, permitindo a tomada de 

decisões frente à problemática ambiental que afeta 

comprovadamente a saúde dos indivíduos. Analisando assim, o 

acompanhamento de fatores de risco, traçando estratégias que 

possam reduzir a vulnerabilidades dos sistemas 

socioambientais, promovendo a capacidade de organização 

dos serviços e a promoção, prevenção e recuperação da saúde 

destes e o seu bem-estar, promovendo o melhor 
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aproveitamento dos recursos disponíveis e evitando a 

degradação ambiental e a promoção da sustentabilidade. 

Para tanto, este trabalho tem como objetivo caracterizar 

os impactos das queimadas sobre a saúde humana e 

ambiental.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica como 

ferramenta para a compreensão dos efeitos que as queimadas 

causam no meio ambiente e na saúde da população, além de 

explanar de forma qualitativa, o contexto envolvendo inúmeros 

fatores associados aos riscos causados com o aumento da 

prática desta atividade, tendo por finalidade abranger de forma 

ampla, sistematizada e ordenada metodologias e resultados de 

outras pesquisas com o intuito de expandir expectativas 

referentes ao tema, e proporcionando uma visão conceitual 

sobre ele. 

A pesquisa literária foi realizada em novembro de 2018, 

e foi encontrada na plataforma de pesquisa cientifica, PubMed 

usando os seguintes descritores: “Incêndios”, “Meio ambiente” 

e “Saúde da população”, passando-os para a compatibilidade 

da plataforma de pesquisa que apresenta o idioma inglês, 

ficando prontos para a pesquisa da seguinte forma: “Fires”, 

“Environment” e “Population Health” respectivamente, sendo 

separados pelo operador “AND”, garantindo a inclusão de todos 

os artigos que fossem referentes a temática proposta.  

Os critérios de inclusão que foram estabelecidos foram: 

artigos que apresentassem estruturas textuais completas 

disponíveis na plataforma de pesquisa, publicações que 

apresentassem boas traduções para o idioma português, 

facilitando a compreensão do texto tendo como base de dados 
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o PubMed, e estudos científicos dos últimos 5 anos. Foram 

excluídos da pesquisa trabalhos que não atendiam os critérios 

de buscas.  

Inicialmente a etapa de busca na plataforma gerou um 

resultado de 1073 artigos encontrados, em seguida fora 

procedida a filtragem na qual resultou em 154 trabalhos. Após 

isso, foram lidos os títulos e resumos dos artigos encontrados e 

foram sendo selecionados os que mais atendiam os padrões 

envolvendo a temática principal a ser abordada, o que totalizou 

5 artigos para serem avaliados de forma mais detalhada. 

O prosseguimento da análise dos conteúdos 

encontrados, deu-se pela leitura minuciosa e detalhada de cada 

artigo que foi resultado das filtrações da plataforma, afim de 

observar qual atendia a melhor proposta a vir solucionar a 

problemática do estudo inicial e que pudesse também 

proporcionar compreensão de conceitos quanto as queimadas, 

seus impactos ambientais e seus prejuízos a saúde da 

população. Com isso, foram compilados, sintetizados e 

organizados de maneira a terem suas principais informações 

sumarizadas em um único trabalho com o objetivo de facilitar a 

expansão do conteúdo envolvendo o problema percursor. Por 

fim, essas informações foram agrupadas de maneira 

sistematizada através do programa Microsoft Office Word.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que a produção de queimadas é um processo 

que envolve a queima de biomas vegetais que implica na 

degradação da flora e da fauna, resultando em desajustes 

ambientais que se refletem também na saúde da população 

(RIBEIRO, et al., 2002). Este procedimento, por mais utilizado 

que seja, não gera nenhum benefício ao ambiente, tendo em 
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vista os prejuízos e perdas totais relevantes ao funcionamento 

natural biológico.  

O grande problema que está associado a esta prática é 

a capacidade que o fogo possui em se alastrar em algumas 

situações de queima, resultando em uma maior perda de fauna 

e flora e podendo atingir as zonas urbanas, gerando fatores de 

risco para a saúde da população. Uma situação bastante 

comum é de queimadas em terrenos de agricultura, que na 

maioria das vezes se encontram em localidades próximas a 

residências em zonas urbanas, e tendem a se estender e 

provocar sérios danos tanto na saúde, quanto em perdas 

recorrentes deste ato. 

Sabe-se que o Brasil é coberto por seis biomas (Figura 

1). Cada bioma possui meios específicos quanto aos tipos de 

vegetação, solos, condições climáticas e pressão humana, o 

que influencia tanto sobre as emissões de carbono para 

manutenção da biodiversidade, como sobre a escolha da área 

atrativa para queimadas ou desmatamento; como por exemplo 

em regiões ricas em recursos e área, como a Amazônia, como  

no Cerrado, configurado como ponto de atenção, dada a 

continuidade da tendência de conversão desordenada de áreas 

de vegetação nativa para produção, nas últimas duas décadas, 

que resultou em desmatamento de cerca de 50% da área 

vegetada originalmente. 

Os maiores biomas brasileiros são a Amazônia (49% da 

extensão do país), o Cerrado (24%) e a Mata Atlântica (13%). 

Os biomas Caatinga, Pampa e Pantanal cobrem os 14% 

restantes do território nacional. Sendo os dois de maiores 

magnitudes a Amazonia e o Cerrado. 
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Figura 1. Delimitação dos biomas brasileiros. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Adaptado de MCT, 2010. 

 

O uso do fogo na agricultura 

 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), cerca de 85% das propriedades rurais do 

nosso país são pertencentes a grupos familiares, que utilizam 

destes terrenos para a plantação e colheita de alimentos.  

Mesmo com esse crescimento significativo, o bom 

desempenho e o fortalecimento da agricultura familiar está na 

dependência da capacidade de articulação dos diversos atores 

sociais envolvidos e comprometidos com esta. Contudo, 

existem devidas regras que impedem o uso inadequado do 

procedimento de queimadas em terrenos, visando a 

estabilização desta prática, mesmo, quando associadas a 

meios de produção agrícola.  

O uso do fogo é disciplinado pela Portaria/IBAMA/ n. 

231/88, de 08/08/1988, que regulamenta o Código Florestal 

Brasileiro. Mas existe também a Legislação Estadual nas 

Unidades Federativas, que restringe o uso do mesmo. Assim, o 

cidadão que desejar o fogo em sua propriedade estará obrigado 
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a procurar antes o Órgão Ambiental do seu estado ou a unidade 

do IBAMA mais próxima. Visto isso, de acordo com o Artigo 250 

do Código Penal, queimar qualquer coisa em ambiente aberto 

é considerado crime, com pena de reclusão, de 3 (três) a 6 

(seis) anos, e multa. 

Casos de maiores frequências são documentados na 

região norte do Brasil, especificadamente na Amazônia, onde 

são encontradas áreas de desmatamento que são significantes 

a uma nova forma de vegetação, porém são utilizadas na 

limpeza de terreno com a utilização do fogo. Como mostra a 

figura 2. 

 

Figura 2. Ocorrências de fogo (esquerda) e área desmatada 

(direita), bioma Amazônia, 2000-2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados de detecção de fogo e desmatamento oficiais    

coletados,  respectivamente, de INPE (2016) e INPE (2015). A taxa de 

desmatamento apresentada para 2014 não foi efetivamente medida, 

mas estimada. 
 

É importante salientar, que muitos dos agricultores que 

utilizam das queimadas para limpeza e melhoramento de seus 

terrenos acabam não obedecendo as leis que regem o padrão 

de utilização deste processo invasivo na natureza, e com isso 
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acabam sendo expostos a pagarem judicialmente por seus 

atos, que em muitas das vezes são realizados sem 

compreensão precisa sobre o assunto e suas consequências 

punitivas.  

 

Consequências das queimadas na saúde da população 

 

A grande exposição da fumaça derivada de queima da 

vegetação tem se tornado um grande problema de saúde 

pública, tendo em vista a grande demanda na procura de 

serviços de saúde. O principal impacto da fumaça dos incêndios 

florestais no sistema de saúde vem de pacientes que buscam 

atendimento para sintomas de problemas respiratórios. Visitas 

de emergência em decorrência desses sintomas aumentam em 

áreas afetadas por incêndios florestais ( Dohrenwend et al., 

2013 ; Tham et al., 2009 ; Viswanathan et al., 2006 ). 

Os casos mais registrados que mostram a procura por 

atendimento de saúde são de pessoas com problemas 

respiratórios, dentre eles asma, bronquite, dispnéia e sintomas 

da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), estas estando 

mais propensas a visitar a sala de emergência das unidades de 

saúde (Dennekamp e Abramson, 2011). Estas doenças citadas, 

apresentam graves compleições quando expostas a ambientes 

poluídos.  

A asma, por exemplo, segundo a OMS, é uma doença 

respiratória que provoca sibilo, conhecido popularmente 

por ´´chiado no peito`` e falta de ar, graças à inflamação das 

vias aéreas que dificulta a passagem do ar para os pulmões . 

As crises de asma são desencadeadas pelos chamados 

agentes alérgenos: substâncias que irritam os brônquios. Um 

dos alérgenos mais importantes é a fumaça, originada da 
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poluição do ar que ocorre por diversas causas, como o uso de 

cigarros e as eventuais queimas florestais.  

Outra doença de preocupação constante quanto a 

inalação de fumaça, é a bronquite, se caracterizando por uma 

inflamação dos brônquios, canais que conduzem o ar inalado 

até os alvéolos pulmonares. Segundo a OMS, a bronquite, 

popularmente conhecida, ou Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) afeta mais de 200 milhões de pessoas no 

mundo (14), das quais 65 têm doença arterial moderada ou 

grave (14). A maioria dos estudos mostra que é sub–

diagnosticada em 72% a 93% (15) – maior do que o relatado 

para hipertensão, hipercolesterolemia e muitos outros 

transtornos importantes. 

 Há muito poucos dados disponíveis sobre os riscos 

específicos da fumaça do fogo selvagem para fazer uma 

comparação conclusiva entre a mortalidade por fumaça de 

incêndio e a mortalidade por outras fontes de poluição do ar. 

Muitos estudos encontraram pequenas associações entre o 

aumento do material particulado devido a incêndios florestais e 

a mortalidade geral (Johnston et al., 2011) 

Porém, existem estudos que comprovam um fator de 

risco quando a pessoa está exposta a níveis altos de monóxido 

de carbono que pode, inclusive, levar a morte. Mesmo assim, 

se torna difícil afirmar a relação de inspiração de partículas 

vinda da fumaça com a mortalidade, tendo em vista que é um 

assunto escasso de pesquisas, deixando espaço apenas para 

a composição de pressupostos quanto ao risco pela exposição. 

 

Relação entre as queimadas e meio ambiente  

 

Com certeza a destruição da vegetação é o maior 

impacto ambiental que uma queimada causa, pois durante esse 
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processo muitas espécies nativas podem entrar em extinção . 

Porém, não é somente a vegetação que as queimadas 

destroem existe também a questão dos nutrientes do solo que 

se tornam quase nulos, uma vez que o fogo tornou o solo fraco 

e praticamente improdutivo. O Brasil apresenta assustadores 

números em relação a prática de queimadas, onde o maior 

índice se encontra na maior riqueza ecológica do pais, a 

Amazônia, (Figura 3). 

 

Figura 3. Queimadas no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INPE/ ICMBIO. 2017. 

 

Em alguns casos acaba se tornando impraticável realizar 

a plantação de qualquer coisaem um solo que passou por uma 

queimada. Existem inúmeras outras técnicas, mas que claro 

custam mais do que simplesmente por fogo na vegetação 

(MACHADO, 2014. Pag 559). O fogo também acaba com os 

minúsculos seres decompositores que estão presentes no solo. 
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Esses seres tem a tarefa de decompor restos de plantas e 

animais, mas a partir do momento que não existem mais essa 

função não é feita. 

Além disso, são o segundo maior incentivador desse 

problema de ordem ambiental. Para se ter uma ideia da 

seriedade da questão é necessário se ressaltar que as 

queimadas ficam atrás somente das emissões de gases 

provenientes de veículos automotores na promoção do efeito 

estufa (FERNANDES 2016. Pag 30).  

Deve-se ressatar, que dentro da vegetação atingida no 

processo de queima ambiental, existem números componentes 

essenciais que auxiliam na produtividade e na manutenção da 

saúde humana, como por exemplo os fitoterápicos, que ajudam 

no processo de saúde/doença agindo com ação restauradora 

natural, sem saturações químicas e processamento industrial, 

caracterizando essa opção como primordial para tratamentos 

diversos. 

 Assim, com o desgaste desta vegetação, o homem será 

grandemente atingido no que tange à saúde, o que resulta em 

um auto-prejuízo que reflete também na sua vida em sociedade, 

podendo ser punido nesse contexto. Como decreta a lei 2.848 

de 07 de dezembro de 1940. Art. 250 – Causar incêndio, 

expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de 

outrem: terá como pena, reclusão de três meses e multa. É 

dever do homem cuidar de seu ambiente e protege-lo dos riscos 

de degradação. Além disso, garantir um ambiente limpo e 

harmonioso biologicamente para o bem-estar de todos em 

sociedade. É dever do homem ter conhecimento das leis que 

protegem o meio ambiente e que garantem uma boa qualidade 

de vida para todos. Assim como é exposto na nossa 

constituição. 
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Contudo, tornam-se evidentes os fatores associados à 

prática de queimada em territórios ambientais, tendo em vista o 

desgaste do solo, da vegetação e dos habitats de diversas 

espécies de animais (CORRÊA, 2018.). É um caso de 

problemática social e que atinge 100% da população, 

considerando esta prática com uma das principais causas de 

agravos respiratórios aumentando constantemente as visitas 

nas salas de emergência hospitalar.  

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando a questão já exposta, pode-se chegar ao 

consenso de que a utilização de práticas como as queimadas 

para a obtenção de lucros ou para quaisquer outros fins resulta 

em inúmeros prejuízos ao meio-ambiente, podendo-se destacar 

a redução da vegetação nativa e consequentemente, redução 

de recursos naturais com potencialidades para uso natural no 

contexto da saúde destacando-se as plantas medicinais, o que 

afeta diretamente ao meio-ambiente e indiretamente à saúde 

por redução dos substratos que poderiam ser utilizados como 

fonte alternativa de cuidados. 

Além dessa relação indireta, existe ainda a relação direta 

do advento das queimadas com prejuízos à saúde, como em 

situações em que há comprometimento de vias respiratórias 

pela inalação da fumaça e/ou resíduos produzidos nessas 

situações, levando, na maioria das vezes, a população a 

quadros que podem ir de uma simples alergia à uma 

insuficiência respiratória grave. 

Levando em consideração tamanha magnitude dos 

impactos negativos que as queimadas ocasionam, ainda se faz 

necessária uma maior fiscalização pelas autoridades 

competentes a fim de que seja reduzida a sua incidência. 
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Concomitantemente a isso, é importante que haja maior rigor 

no cumprimento punitivo à infração das leis ambientais que 

proíbem essa prática. Cabe ressaltar também a relevância da 

formação do pensamento crítico e ecologicamente correto nas 

pessoas por meio de educação ambiental e em saúde e através 

de ações que esclareçam os riscos e resultados que isso pode 

acarretar. 
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RESUMO: O estudo abordou as percepções de saúde das 
marisqueiras, mulheres estas que enfrentam dificuldades 
históricas impostas por uma comunidade tradicional. Para tanto, 
foi traçado o perfil socioeconômico e explorado a atividade 
laboral “catação de mariscos”, atividade esta que as expõem a 
riscos para agravos a saúde. A pesquisa valorizou o 
conhecimento e a cultura destas mulheres, evidenciando suas 
percepções no que se refere a influência do meio ambiente em 
sua saúde. Trata-se de um estudo descritivo, etnográfico, 
observacional e abordagem quati- qualitativa, onde a amostra 
contou com 25 marisqueiras, com idade variando entre 18 aos 
53 anos, qualitativamente, os dados foram trabalhados com 
base no Discurso do Sujeito Coletivo e quantitativamente, foram 
tabulados e analisados pelo programa SPSS versão 20,0. Os 
resultados evidenciaram a baixa escolaridade e renda, 
prevalecendo a união estável. Todas confirmam a relação que 
percebem entre a saúde e o meio ambiente e que para viverem 
bem precisam estar em sintonia com este, para tanto precisam 
apresentar uma postura de prevenção e sustentabilidade. Fica 
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clara a importância das marisqueiras tanto pelo o conhecimento 
repassado por gerações, quanto na visão de sustentabilidade 
que estas desenvolvem, sendo a saúde um dos objetivos a ser 
alcançado através da convivência harmônica com o meio 
ambiente.   
Palavras-chaves: Enfermagem. Meio ambiente. Saúde 
ambiental.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A pesca no litoral nordestino foi determinante para o 

povoamento e desenvolvimento da região. Nestes ambientes, 

os manguezais se apresentam como berçários naturais, ricos 

em nutrientes e matéria orgânica, se posicionando como fonte 

de renda para as famílias locais. Dentre as populações que 

extraem recursos dessas áreas destacam-se as marisqueiras, 

mulheres com profundo conhecimento local, cultural e 

tradicional, que coletam mariscos como forma de 

complementação da renda familiar e consequentemente, 

subsistência da família (FREITAS et al., 2012).  

Apesar dos avanços alcançados pelas mulheres nas 

comunidades pesqueiras, a cultura nas regiões litorâneas, 

retrata “a mulher” por vezes de forma submissa, invisibilizada e 

com desvantagens no que se refere a carga horária e salários 

por exemplo. Entretanto, são estas que muitas vezes orientam 

parâmetros para o desenvolvimento sustentável e intermediam 

a relação entre a sociedade e meio ambiente, mesmo que de 

forma intuitiva (TORNQUIST et al., 2010).  

Neste contexto, as marisqueiras se apresentam como 

figuras essenciais no direcionamento de uma extração de 

recursos mais conscientes, estimulando assim a formulação de 

políticas públicas mais direcionadas que compartilham de 
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diferentes perspectivas teóricas, estas consideram também 

questões específicas, situações locais e o conhecimento das 

populações nativas. Como resultado do cruzamento de todas 

estas informações tem-se valiosos elementos de 

enriquecimento, sendo estes vetores de maior alcance na 

implementação e nos resultados de tais políticas (CARMO et 

al., 2016).  

Ademais, nas regiões litorâneas é comum a prática da 

pesca artesanal, assim considerada por utilizar instrumentos 

rudimentares e por seus integrantes participarem de quase 

todas as etapas do processo de produção (Pena et al., 2013). 

Esta forma simples de extração de recursos do mangue é 

apontada como a principal atividade laboral das comunidades 

do Estuário do Rio Mamanguape, tendo sua prática presente 

durante todo o ano, o que exige jornadas diárias prolongadas, 

que demandam bastante esforço físico (CAMPOS et al., 2009). 

Tal atividade expõe as mulheres a fatores de risco 

ambientais dentre estes o calor, a umidade, a radiação solar e 

a poluição, somado a fatores sociais como por exemplo a baixa 

renda e escolaridade, podendo assim comprometer a saúde 

destas (RIOS et al., 2011). É diante destes riscos que surgem 

alguns questionamentos: Trabalham durante o período 

menstrual? Ficam o tempo todo imersas na água? Como agem 

durante a gestação? Como fazem suas necessidades 

fisiológicas durante o período de trabalho? Na busca de 

referências científicas, foi detectado a escassez de produções, 

despertando nos pesquisadores a ideia de explorar a saúde 

relacionada ao ambiente.  

 Todo o contexto apresentado posiciona as marisqueiras 

em situação de vulnerabilidade, devendo ser considerado 

também a degradação dos ambientes de pesca, as mudanças 
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climáticas, as habitações precárias e condições insalubres de 

trabalho. Podendo levar a ocorrência de diversas enfermidades, 

associadas a radiação solar (neoplasias e cataratas); 

relacionadas ao ambiente (dermatites micóticas, patologias 

geniturinárias); respiratórias atreladas ao clima e ao processo 

de manipulação do pescado e as associadas a atividade laboral 

como os distúrbios ergonômicos (PENA; GOMES, 2014). 

No Brasil a pesca artesanal se manteve na informalidade 

por gerações, mas atualmente é uma categoria regulamentada 

o que delineia uma nova realidade. Apesar disto, as leis 

trabalhistas não se aplicam a estas comunidades, tendo em 

vista que não existe um mercado específico que absorva 

formalmente esta mão de obra. Consequentemente a cobertura 

de saúde fica prejudicada, sendo muitas patologias 

negligenciadas e ocorrendo por vezes a ausência de ações 

preventivas, de intervenção e reabilitação (PENA et al., 2011). 

Vislumbrando a divulgação do conhecimento das 

marisqueiras, de forma a contribuir com a ciência e auxiliar na 

elaboração de políticas públicas. O presente estudo objetivou 

traçar o perfil dessas mulheres, explorando os seus costumes, 

buscando assim valorizar o conhecimento tradicional. Por outro 

lado, procurou associar as condições laborais, o meio ambiente 

e as condições de saúde destas, principalmente no que se 

refere ao desenvolvimento de patologias ginecológicas, 

extraindo suas percepções e buscando incentivar prevenção e 

a educação ambiental. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo descritivo, retrospectivo, 

analítico e exploratório com abordagem quanti-qualitativa. Em 
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que foram reunidos dados socioeconômicos, etnográficos a 

respeito do contexto pesqueiro local, dados referentes ao meio 

ambiente e dados relacionados a questões de saúde. 

Considerando que o físico, químico, biológico, psíquico e 

cultural se inter-relacionam com o organismo. O projeto 

abordou a relação do trabalho das pescadoras marisqueiras 

com o processo de adoecimento, o que demonstra a influência 

do meio em que as mesmas estão inseridas na sua saúde. 

O estudo foi desenvolvido em uma região do litoral norte 

do Estado da Paraíba, o estuário do Rio Mamanguape, 

localizado entre as coordenadas geográficas (6°43‟02‟‟ a 6º 

51‟54‟‟ S e 35°01‟46‟‟ a 34°54‟04‟‟ W). Pela sua 

representatividade e  por envolver diversos ecossistemas, 

atualmente é uma Área de Proteção Ambiental (APA), criada 

pelo decreto nº 924 de 10 de setembro de 1993, apresentando 

uma área de 24 Km de extensão e tendo em suas margens em 

torno de 6.000 ha de mangue (MOURÃO, 2006). 

Esta área apresenta a maior extensão de manguezais do 

estado, sendo uma fonte de recursos, renda e subsistência para 

muitas famílias. Dentre as espécies mais exploradas tem-se os 

mariscos (Anomalocardia brasiliana), onde a catação destes 

ocorre normalmente de forma manual, podendo ser usado 

eventualmente como instrumento auxiliar, ferramentas rústicas 

principalmente o punça conhecido como “Jereré”, uma espécie 

de peneira que desenterra o marisco. Todo o processo é 

influenciado pelo comportamento das marés associado as fases 

lunares (ROCHA et al., 2016).  

De um total de 92 mulheres que se declaram 

marisqueiras na comunidade, participaram da pesquisa 25 

pessoas, o que corresponde a 28% deste universo. Isto porque 

a maioria não atenderam aos seguintes critérios de inclusão, 
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que foram: ser membros da colônia de pescadores da Barra de 

Mamanguape (D13 Antônio de Brito), estar cadastrada no 

Cadcidadão  (programa do governo que registra a situação 

social e econômica das pescadoras),  ser maior de 18 anos, ter 

realizado a citologia oncótica estando com o resultado ou estar 

disposta a realizar tal exame e, principalmente desenvolver a 

atividade de mariscagem regularmente, por no mínimo 04 vezes 

por semana. Todas as marisqueiras que concordaram em 

participar do estudo, assinaram por escrito ou por impressão 

datiloscópica o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

(TCLE), após a apresentação do projeto.  

A coleta de dados transcorreu durante o segundo 

semestre de 2017, com visitas às residências agendadas em 

períodos mensais ou quinzenais, de acordo com a 

disponibilidade das entrevistadas, nestas foram reunidos 

informações a respeito da concepção de saúde.  Também 

foram realizadas reuniões coletivas que tiveram como ponto de 

apoio a sede da colônia de pescadores e a base do Projeto 

Peixe Boi, localizadas na comunidade. Previamente às 

entrevistas, foi realizado um teste piloto, por meio de aplicação 

de um formulário visando verificar necessidades de ajustes para 

sua aplicabilidade.  

Os resultados envolveram dados socioeconômicos, 

etnográficos a respeito do contexto pesqueiro local e dados 

referente às condições de saúde, mais especificamente 

informações ginecológicas. Para tanto, foram realizadas 

reuniões com o grupo e entrevistas, sendo utilizado um 

instrumento semiestruturado aplicado pela pesquisadora, uma 

vez que fora constatada previamente a baixa escolaridade 

destas mulheres. Além disto, o estudo contou com a 

observação direta de algumas atividades de pesca e do 
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cotidiano de forma a conhecer as técnicas de catação, o 

período de exposição e principais locais de atividade. Apesar 

das mudanças climáticas terem sido apontadas como elemento 

de interferência na quantidade de recursos disponíveis, o 

marisco, se apresenta como fonte de renda e subsistência 

durante todo o ano. 

Qualitativamente os dados foram analisados e 

interpretados com base no Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

pois este possibilita a leitura dos dados quantificáveis com 

considerável valor de subjetividade. Sendo caracterizado por 

expressar representações preservando a individualidade, 

dentro da dimensão coletiva. A proposta do DSC, apresenta por 

base o pressuposto da teoria das relações sociais, instrumento 

este que funciona como um sistema de representação da 

realidade, norteando os indivíduos em seu meio físico e social, 

identificando assim seus comportamentos e suas práticas 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

Quantitativamente, os dados provenientes da aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados alimentaram o banco do 

programa Statistical Package of Social Sciences for Windows®, 

versão 20.0, o qual permitiu a realização da estatística 

descritiva com associações e distribuição de frequências, 

percentuais e medidas de tendência central (média) e dispersão 

(desvio padrão). Os resultados foram organizados e 

apresentados em forma de tabelas, visando à objetividade e 

clareza na apresentação dos resultados. 

A pesquisa seguiu as determinações da Resolução 

466/2012 do CNS (Conselho Nacional de Saúde), que revoga a 

Resolução 196/96 e dispõe sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. 

As entrevistadas foram consultadas previamente para verificar 
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o seu consentimento a respeito da realização da entrevista, 

sendo solicitado as que se propuseram participar a assinatura 

o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido – TCLE, dessa 

forma, assegurando o direito a participação voluntária, o 

anonimato e a liberdade de sair durante qualquer fase do 

estudo sem qualquer penalização (BRASIL, 2012). A pesquisa 

foi submetida e aprovada pelo CEP (Comitê de Ética em 

Pesquisa) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, sob 

CAAE: 80219717.3.0000.5188.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na comunidade pesqueira da Barra do Rio Mamanguape 

foi observado um elevado número de mulheres que praticam a 

mariscagem de forma esporádica, se alto denominando 

marisqueira e até sendo cadastrada como tal, entretanto, só 

indo para prática poucas vezes durante o mês. Muitas destas 

são as filhas das pescadoras que vislumbram um futuro 

diferente, através dos estudos ou praticam outra atividade que 

se tornou a sua principal fonte de renda, como a venda de 

artesanatos e comidas típicas para os turistas.  Portanto estas 

não atenderam aos critérios de inclusão, o que determinou a 

amostra, que contou com 25 participantes, sendo estas 

mulheres as marisqueiras que catam diariamente e que tem nos 

recursos extraídos praticamente a sua única fonte de renda. 

A idade das participantes variou dos 18 a 53 anos, com 

média de 32 anos, distribuídas em 04 variações de faixa etária 

conforme a (tabela 1) descreve abaixo, dentre estas a que 

apresentou maior percentual de participantes foi a faixa etária 

de 31 a 50 anos com 40%. Percebe-se a predominância de 

mulheres maduras que compartilham uma rotina em torno de 
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04 a 06 horas diárias de catação, sendo toda atividade baseada 

no movimento das marés, onde na maré baixa os bancos de 

areia ficam totalmente expostos atingindo o auge da coleta. 

Lembrando que a mariscagem requer disposição física e as 

expõe a diversos riscos de agravos a saúde.  

 
TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DAS MARISQUEIRAS DA 

COMUNIDADE DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE-PB. N=25 (2017) 
Faixa etária (anos) Amostra 

 N % 

18 -20 7 28 

21-30 6 24 
31-50 10 40 
≥ 51 2 8 
Total 25 100 

Fonte: Dissertação Prodema – UFPB,  2018. 

 

A idade média e a faixa etária com maior prevalência 

apresentam variações e semelhanças se comparados a outros 

estudos realizados no Brasil. Em Barra Grande no estado da 

Bahia, uma pesquisa desenvolvida na colônia de pescadores 

(Z-6) apresentou uma idade média de 42 anos com variação de 

22 a 83 anos (FREITAS et al, 2012). Já no Rio Grande do Norte 

um estudo realizado na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão apresentou como idade média 

31,5 anos, com variação de 12 a 59 anos (DIAS; ROSA; 

DAMASCENO, 2007). O que destacamos em comum é que em 

todos a faixa etária de maior prevalência variou de 30 a 50 anos, 

o que indica que apesar de ser uma atividade culturalmente 

familiar, praticada muitas vezes desde a adolescência, é a 

mulher adulta que mantém maior representatividade. Além 

disso, por ser uma atividade que exige esforço físico, as 
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mulheres idosas podem não apresentar a disposição 

necessária. 

Todas afirmam ter aprendido o ofício ainda criança ou 

adolescente, com a mãe, familiares ou amigos, corroborando 

assim com estudos que afirmam ser a pesca uma atividade 

tradicional passada por gerações (CARMO, 2016; DIAS et al., 

2007; RIOS et al., 2011). Apesar de auto se denominarem 

marisqueiras, demonstrando orgulho pelo domínio da atividade, 

estas mulheres reconhecem que tal atitude exige bastante do 

corpo, comprometendo muitas vezes a saúde. Desta forma, 

sonham para seus filhos uma melhor educação que os dê a 

oportunidade de ter empregos mais seguros, com renda fixa e 

menos insalubre, em outras palavras reconhecem na educação 

uma oportunidade de garantir uma maior qualidade de vida, 

tendo algumas seus filhos já na universidade. 

Esta nova realidade pode está interferindo diretamente 

na cultura local, considerando que é consenso entre os estudos 

que a mariscagem é uma atividade laboral passada por 

gerações. Podendo assim ocorrer a quebra da passagem 

desses costumes e talvez no futuro possamos ter a redução no 

número de marisqueiras.  

Quanto aos dados socioeconômicos, foram trabalhados 

as frequências e percentuais de variáveis como estado civil, 

prevalecendo a união estável; raça, onde tem-se um percentual 

considerável de indígenas (30%); religião, destacando-se a 

religião católica (45%) e o paganismo (32%); escolaridade, 

prevalecendo a baixa escolaridade (78%); renda, baixa renda 

com rendimentos de até 01 salário mínimo e contribuição 

previdenciária, onde a maioria não contribui. Vale salientar que 

todas as participantes afirmaram ter a carteira de pescadora, 

desenvolvendo a atividade a anos (variando de 4 a 25 anos), 
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prevalecendo assim a experiência e tendo uma relação intima 

com o manguezal já que muitas nasceram e cresceram na 

comunidade. A experiência também é confirmada em Freitas 

(2012) onde a variação foi de 2 a 50 anos e em Dias et al. (2007) 

com variação de 1 a 30 anos. 

Em relação ao estado civil a categoria com maior 

percentual foi a união estável (40%), seguida das que afirmam 

ser solteiras (32%). Estes resultados se assemelham a outros 

estudos (Dias et al, 2007; Freitas et al, 2012; Pena & Gomes, 

2014), onde prevalece a união estável. Pontos como a baixa 

escolaridade, dificuldade de acesso a serviços cartoriais, a 

presença de diferentes crenças e a baixa prática religiosa e a 

pouca disponibilidade financeira para investir em uma união 

formal, são apontados por estas mulheres como justificativa 

para obtenção deste resultado. 

Percebemos com relação a raça um número 

considerável de mulheres que se declaram descendentes de 

indígenas (32%), este percentual significativo pode ter ocorrido 

por se tratar de uma APA e até mesmo pelo processo de 

colonização. Segundo Braga & Braga (2017), apesar da 

contemporaneidade ter trazido algumas ressignificações 

quanto a economia e o uso do meio ambiente é certo que para 

as comunidades que residem nas cidades paraibanas de Baía 

da Traição, Mamanguape, Rio Tinto e Marcação, que foram 

influenciadas pela cultura indígena, os costumes e tradições 

devem ser preservados, prevalecendo portanto a prática da 

pesca artesanal inserida na “cultura de preservação”. 

Em se tratando da religiosidade destacamos o percentual 

de (48%) das mulheres que afirmam não ter prática religiosa. 

Este resultado pode ser tendenciado por alguns aspectos como 

o fato da influência da cultura indígena, que apresentam 
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crenças culturais específicas e o fato dos pescadores 

considerarem aspetos místicos como a disposição das marés, 

fases da lua e direção dos ventos. Dentre as religiões a mais 

citada foi a católica (44%), podendo este dado ter sido 

influenciado pelo processo de colonização brasileiro, como 

também pela falta de divulgação de outras doutrinas. 

Corroborando com outros estudos (Freitas et al., 2012; 

Dias & Pena 2014; Rios et al., 2011; Ribeiro et al., 2016) tem-

se um baixo grau de escolaridade, predominando o ensino 

fundamental incompleto com (68%). Por outro lado, destaca-se 

(8,0%) das participantes com ensino superior completo, eram 

formadas em pedagogia e atuam informalmente em suas 

comunidades. A baixa instrução apresentada, pode também 

está associada a fatos como as mulheres pescadoras terem 

que iniciar seu ofício ainda criança ou adolescentes, por 

questões culturais e pela gravidez na adolescência. 

Segundo Ribeiro (2016) a baixa escolaridade dificulta a 

busca por melhores condições de trabalho e de saúde, como 

também o acesso a empregos formais com carteira assinada, 

aumentam as chances de desconhecimento sobre medidas 

preventivas e tratamento para doenças relacionadas as 

questões laborais, levando a uma postura estática e submissa.  

A renda mensal predominante das mulheres pescadoras 

foi de até um salário mínimo com (92%), esta foi uma realidade 

que alcançou todas as faixas etárias. A mulher marisqueira 

mostra que está em busca de uma complementação de renda, 

como também atua para subsistência de sua família, o que 

levanta uma reflexão no campo do feminismo e do gênero, onde 

a mulher apesar dos avanços ainda está posicionada de forma 

inferior no que se refere aos rendimentos (TORNQUIST, 2010).  
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Com relação a contribuição previdenciária tem-se o 

maior percentual de contribuintes (44%). Por outro lado, é 

importante destacar que mesmo estando cadastrada na colônia 

de pescadores algumas marisqueiras não contribuem com a 

previdência (24%), este fato pode estar associado a baixa renda 

apresentada.  

Análise Qualitativa 

Comecemos considerando o fato das mudanças 

climáticas estarem presentes de forma visível em todo planeta, 

ocasionando mudanças ambientais, que na Barra do Rio 

Mamanguape-PB, são percebidas pelas marisqueiras locais, 

principalmente se considerarmos que a maioria delas nasceram 

e cresceram neste local acompanhando por anos as alterações 

sofridas pelo ambiente. Desta forma, foram questionadas 

quanto as mudanças percebidas nos últimos 10 anos, 

respondendo de imediato, e sendo assim, apresentamos a 

seguir as Ideias Centrais com os respectivos Discursos do 

Sujeito Coletivo relatados pelas marisqueiras.  

DSCa – “Ocorreram sim várias mudanças, a principal foi 

o aumento dos bancos de areia, parece que a água vai tomar 

conta da costa. As marés também mudaram, hoje são mais 

altas; o solo era mais mole e o clima mudou demais.” 

Um dos principais apontamentos, se não o principal, 

aborda o avanço das águas para a costa M1. Uma outra 

participante M9 comenta “... o rio está mais seco”; a marisqueira 

M14, salienta a mudança das marés como algo bem evidente, 

fazendo com que o marisco mude de lugar e diminua a 

quantidade do mesmo; M19 pontuou “vejo o clima mais quente 

e com menas árvores”; por fim a M17 trouxe a diminuição da 

quantidade das espécies do mangue “antigamente tinha 
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marisco em abundancia, hoje está diferente, a gente tem que 

catar em vários cantos para encontrar.”. 

O consenso sobre as mudanças ambientais fica 

evidente, como também a preocupação das mulheres por se 

sentirem afetadas diretamente por estas alterações. Podemos 

então pressupor que mesmo se tratando de uma área de 

proteção ambiental as mudanças apresentadas são 

consideráveis e podem ser consequências das alterações 

climáticas globais. Segundo Nishida (2004) a extração do 

molusco se apresenta durante todo ano, não havendo uma 

normatização por parte dos órgãos responsáveis, em nenhuma 

instancia (federal, estadual ou municipal), em contrapartida a 

dinâmica dessas espécies e a ocorrência da sobrepesca, 

exigem estudos complexos do uso sustentável do sistema 

estuário-manguezal. 

Outro questionamento tentou trabalhar a percepção da 

relação saúde e meio ambiente como Ideia Central. Sendo 

perguntado neste momento: O meio ambiente pode influenciar 

na sua saúde? O que é saúde para você? 

DSCb – Com certeza, a gente fica dento da água e na 

areia o tempo todo. Come do mar, bebe do rio, a saúde vem 

daí. Acredito que ter saúde é não está doente. 

Há varias expressões de uma verdadeira integração 

entre o meio ambiente e a saúde como descreve a M2 acima; 

M4 coloca “... temos que cuidar da “Barra” porque assim 

estamos cuidando da nossa saúde” e M10 expôs a necessidade 

de cuidar do lixo para não ficar doente “o lixo tem que ir pro lixo, 

se não a gente fica doente”. A questão sobre a percepção da 

saúde evidencia uma relação entre doença e saúde muito forte, 

como demonstra os seguintes trechos: M7 “Saúde é estar de 

bem com a vida, tá sem problema, não tá doente”; M12 “ter 
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saúde é ver todo mundo bem e poder trabalhar”; M19 “é o 

necessário pra viver bem com a família, não ter doença, não ter 

dores”. Por fim, M17 “é se prevenir, não ter dores nas costas e 

nas pernas”. 

Mesmo com o baixo grau de escolaridade da maioria das 

participantes, todas conseguiram estabelecer uma relação do 

meio ambiente com a saúde. O que demonstra que mesmo de 

forma intuitiva o ser humano visualiza a necessidade de uma 

boa integralização com o ambiente no qual está inserido. A 

degradação ambiental aliada a diminuição da oferta de matéria 

prima e a invisibilidade do pescador artesanal, são pontos a 

considerar, pois interferem na saúde destas comunidades 

(Ribeiro et al., 2016).  

Partindo da premissa que a “saúde” é um direito de 

todos, garantido pela Constituição Federal de 1988 e 

considerando os fatores de riscos para agravos a saúde aos 

quais a atividade as expõe. Percebe-se a necessidade de tentar 

minimizar ou evitar os mesmos, isso pode ser efetivado através 

de ações simples como uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI), planos de regulamentação da captura de 

recursos, rotatividade dos pontos de forrageamento, ações de 

educação em saúde com foco na prevenção, planejamento 

familiar e atividades de educação ambiental. 

Aspectos Etnoecológicos 

A pesca artesanal é a principal atividade econômica da 

Barra do Rio Mamanguape-PB, onde seus habitantes 

desenvolveram uma importante ligação com o manguezal, 

sendo este sinônimo de sobrevivência para estes. Isto ocorre 

atualmente tanto pela extração dos recursos pesqueiros como 

também pelo ecoturismo, especialmente pela observação in 

loco do peixe boi marinho. Estudos apontam, a importância dos 
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manguezais como áreas férteis, ricas em nutrientes e materiais 

orgânicos, essenciais para inúmeras espécies (Pena, 2013; 

Freitas et al., 2012). Nesse contexto as mulheres dos 

pecadores conhecidas como marisqueiras se apresentam na 

complementação da renda familiar e destacam-se por ter 

conhecimento tradicional sobre a região e os recursos 

explorados.  

Verifica-se que o conhecimento é passado por gerações, 

tendo muitas marisqueiras aprendido o ofício com a mãe, outros 

familiares ou pessoas próximas. Devendo ser destacado o 

contato precoce das crianças com a técnicas laborais de 

captura dos recursos; lembrando que muitas mulheres 

expressam a intenção de interrupção deste ciclo, pois estão 

optando por matricular seus filhos em escolas e sonham assim 

com trabalhos mais seguros tanto no aspecto financeiro como 

no físico. 

Deste modo atualmente as marisqueiras catam em 

grupos ou individualmente, sendo cada vez mais rara a 

presença de famílias inteiras nos locais de catação. Quando 

presentes, os filhos compartilham de momentos de laser, 

reservando as mães a tarefa da mariscagem. Logo é 

perceptível algumas mudanças culturais que requerem atenção 

por parte das autoridades, isto por compreender a importância 

histórica e cultural em torno da atividade. 

 

CONCLUSÕES  

 

Fatores socioeconômicos como baixa renda e 

escolaridade, foram marcantes no perfil apresentado, estes 

interferem diretamente na qualidade de vida dessas mulheres 

que ignoram os riscos laborais em busca de uma completação 
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de renda. Estas mulheres apresentaram um rico conhecimento 

sobre o ambiente estuarino e mesmo que de forma intuitiva 

conseguiram apontar a interferência do mesmo em sua saúde. 

A baixa escolaridade é tida como um fator limitante, quando se 

trata de saúde, pois receitas médicas, exames e impressos com 

abordagem preventiva, podem não ser compreendidos devido 

a esta limitação. Desta forma, elas demonstram o interesse de 

fazer diferente com seus filhos, colocando-os na escola. 

Apesar das dificuldades, as mulheres apresentaram um 

maior empoderamento no que se refere a extração dos 

recursos. Isto é decorrente da consciência ambiental e dos 

avanços alcançados pela categoria como o cadastramento e 

possibilidade de aposentadoria. Entretanto, existe uma lacuna 

quanto a questão saúde, onde por falta de acesso ou por 

desconhecimento, muitas doenças são negligenciadas, 

havendo de certa forma um conformismo generalizado. O que 

não quer dizer que estas mulheres não visualizam o problema, 

estas deixaram claro que percebem as diversas formas em que 

a saúde pode ser afetada devido a atividade laboral.  

O relato das mudanças ambientas e da diminuição da 

oferta de recursos pesqueiros, ressalta a necessidade da 

implantação de políticas de sustentabilidade, conservação, 

educação ambiental e planos de manejo. Considerando a 

importância da mariscagem para a comunidade, ficou evidente 

a preocupação destas mulheres em seus depoimentos, pois 

elas sabem que além da importância econômica, uma 

convivência harmônica com o meio ambiente pode ser 

traduzida em melhores condições de saúde e qualidade de vida. 
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RESUMO: A ideia que meio ambiente e saúde possuem uma 
íntima relação entre si já é reconhecida em todo o mundo, deste 
modo, este estudo teve como objetivo, avaliar a incidência e 
prevalência das internações hospitalares provenientes de 
patologias relacionadas à poluição atmosférica nos últimos 10 
anos, bem como analisar os dados relacionados aos índices de 
poluição atmosférica na cidade de Campina Grande-PB. 
Analisou-se o padrão temporal de ocorrência de casos de 
doenças dos olhos, cardiovasculares e respiratórias ao longo 
do período proposto. O presente estudo, é do tipo ecológico de 
séries temporais e descritivo. Ficou evidente a falta de um 
sistema de monitoramento da qualidade do ar na região 
analisada, o que  não permitiu a mensuração da exposição aos 
poluentes atmosféricos, de forma quantitativa, além da falta de 
um órgão regulador desses poluentes nesta região. Ficou 
sugestionado pela pesquisa a estreita relação entre os níveis 
de poluição atmosférica e a saúde da população da Cidade de 
Campina Grande/PB. 
Palavras-chave: Poluição Atmosférica. Doenças da Poluição. 

Agravos à Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

A modernização da sociedade tem gerado à população 

diversos benefícios como um maior acesso aos produtos e 

serviços. A partir da revolução industrial os problemas 

causados pela poluição, sobretudo a poluição atmosférica 

começaram a ser considerados como uma questão de saúde 

pública no mundo inteiro. 

Conforme pesquisas realizadas no que concerne a 

temática que envolve saúde e meio ambiente, o grande volume 

de indústrias, quer sejam de transformação ou extrativistas 

contribuem largamente para a emissão de poluientes, 

proncopalmete os poluentes emanados ao ar. Mas não se pode 

atribuir tão somente ao processo industrial a elevação na 

emissão de poluentes ao meio ambiente, sendo os veículos 

automotores também fontes de emissão dos poluentes 

associados à contaminação do ar. 

Assim, Camargo 2013, destaca a estreita relação entre 

meio ambiente e as pessoas que nele habitam, compreendendo 

que meio ambiente atua como produção social, podendo ser 

comprometido pelas relações políticas, econômicas, culturais e 

socioambientais, impactando diretamente na qualidade de vida 

e na saúde daqueles que habitam este meio, inclusive o próprio 

homem, acarretando até em saúde ou doença, tendo em vista 

sua causalidade social. 

Camargo, 2013 (apud DIB-Ferreira 2004) aborda o 

conceito de meio ambiente, onde podemos entender que, meio 

ambiente é tudo que tem a ver com a vida de um ser, ou de um 

grupo de seres vivos, os elementos físicos, os elementos vivos, 

elementos culturais, e a maneira como esses elementos são 
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tratados pela sociedade. Compõem também o meio ambiente 

as interações destes elementos entre si, e entre as atividades 

humanas. Assim entendido, o meio ambiente não diz respeito 

ao meio natural, mas também às vilas, cidades, todo o ambiente 

construído pelo homem. 

Em virtude desta tão íntima relação, a preocupação com 

os efeitos da poluição atmosférica não é recente. A emissão de 

poluentes tem afetado a saúde da população de forma cada vez 

mais evidente, sendo as crianças e idosos os grupos 

populacionais mais suscetíveis aos efeitos deletérios da 

poluição do ar.  

Desde a década de 1950 começaram a serem criadas 

políticas oficiais de controle na Europa, onde a grande 

concentração de indústrias nas cidades e a combustão do 

carvão usado no aquecimento das residências em larga escala, 

já ocasionava a elevação dos níveis de partículas em 

suspensão no ar. No episódio conhecido como o grande “fog”, 

ocorrido na cidade de Londres em 1952, durante uma inversão 

térmica, o grande aumento da poluição foi acompanhado do 

aumento na morbi-mortalidade, principalmente por doenças 

respiratórias e cardiovasculares, sobretudo em idosos 

(DAUMAS, 2004, ET AL).  

Cabe salientar que, esta relação entre meio ambiente e 

saúde, é tratada como incontestável na literatura que embasa 

este estudo, como assegura Figueiredo (2005). Ainda para o 

referido autor, só a partir do final da década de 70, que iniciou-

se uma nova consciência para o então conceito de saúde, que 

passou a ser entendido como um processo individual e/ou 

coletivo, desenvolvido “dentro de um núcleo biológico afetado 

pelos processos sociais, que por sua vez são dimensões da 

realidade com o passado e futuro”. (FIGUEIREDO, 2005) 
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Para Daumas, 2004, nesta mesma década, acreditava-

se que os limites estabelecidos para emissão de poluentes 

eram seguros, desde então, várias medidas foram adotadas na 

Europa e nos Estados Unidos com a finalidade de redução na 

emissão dos poluentes nas grandes cidades, sendo atualmente 

as concentrações encontradas cerca de 10 vezes menores que 

há 50 anos nestes países.  

 No Brasil, a implantação do Programa de Vigilância dos 

Efeitos na Saúde Relacionados à Poluição do Ar (VIGIAR), por 

parte do Ministério da Saúde, vem desenvolvendo ações de 

controle (NELSON ET AL, 2006). Os impactos na saúde 

ocasionados pela exposição a poluentes atmosféricos, podem 

se manifestar, principalmente, sobre os sistemas respiratório e 

cardiovascular. Além disso, outras alterações têm sido 

associadas a exposição a estes poluentes como  por exemplo,  

diversas doenças  do olho, do ouvido, da pele e até mesmo 

neoplasias (GONÇALVES, 2006). 

Estudos realizados na cidade de São Paulo, por 

exemplo, mostram que os níveis de poluição são danosos à 

saúde da população; foram identificadas associações entre os 

níveis diários de poluentes atmosféricos com a mortalidade em 

idosos; o aumento de internações hospitalares na infância por 

doenças respiratórias; óbitos por doenças cardiovasculares e 

mortes fetais tardias (LOPES, 2002).  

Segundo estudo realizado por Nelson et al, 2006, as 

doenças mais comuns causadas pela poluição do ar são as 

doenças do aparelho respiratório: Pneumonias; Asma; Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); doenças do aparelho 

circulatório e doença isquêmica do coração. As doenças 

respiratórias acometem principalmente as crianças menores de 

5 anos e idosos com mais de 65 anos. Doenças do aparelho 
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circulatório e doença isquêmica do coração acometem maiores 

de 65 anos. 

A maioria dos estudos nessa área foram realizados em 

países do hemisfério norte, onde as condições climáticas e o 

perfil sócio-demográfico da população divergem dos brasileiros, 

isso nos mostra a relevância  das pesquisas sobre este tema 

em nosso país, para que assim possamos cada vez mais 

aprimorar as ações de conscientização junto à população em 

geral sobre essa problemática, invisível no ar, mas que vem 

acometendo uma considerável parcela da população. 

Muito tem sido feito para que ocorra a redução do 

impacto da poluição urbana sobre a saúde, porém estudos 

epidemiológicos mostram a significativa associação entre os 

níveis de poluição por partículas e à piora da função pulmonar 

e cardiovascular, alergias dermatológicas, oculares e 

consequentemente a ocorrência de internações hospitalares, 

mesmo quando as concentrações médias de poluentes estão 

dentro dos padrões internacionais de qualidade do ar 

(DAUMAS, 2004, ET AL).. 

Diante dessa perspectiva, que o adoecimento do 

homem, quer seja individual ou em coletividade, é decorrente 

de suas próprias ações e atitudes para com o meio ambiente, 

foi que surgiu o interesse de investigar as condições de saúde 

agravada pela poluição atmosférica da população da cidade de 

Campina Grande, PB, deste modo, este estudo teve como 

objetivo, avaliar a incidência e prevalência das internações 

hospitalares provenientes de patologias relacionadas à 

poluição atmosférica nos últimos 10 anos, bem como analisar 

os dados relacionados aos índices de poluição atmosférica na 

cidade de Campina Grande-PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo realizado é do tipo ecológico de séries 

temporais, descritivo, onde as variações temporais nos casos 

de já descritas em outros estudos como agravadas ou 

desencadeadas pela poluição atmsférica. 

Estudos ecológicos são aqueles que focam as 

comparações entre grupos e não entre indivíduos. Utiliza, na 

sua maioria, dados secundários disponibilizados por diferentes 

sistemas de informação. São mais rápidos e mais baratos do 

que os estudos  que usam dados primários, e tem sido muito 

utilizados para investigação da relação entre saúde e 

contaminantes ambientais, especialmente os presentes na 

atmosfera (MORGENSTERN, 2008). 

O local do estudo foi o município de Campina Grande, 

onde há uma população atual estimada de 407.472 habitantes, 

de acordo com o censo 2010, distribuídos em 620,6 km2 de área 

territorial, com densidade demográfica média de 648,31 

habitantes por km2. (IBGE, 2010). 

Elevada à condição de cidade em 11 de outubro de 1864, 

Campina Grande é atualmente a segunda maior cidade do 

Estado da Paraíba. Segundo IBGE, 2010 é uma das quatro 

cidades com maior PIB do interior do Nordeste, isto se deve ao 

fato de ser um grande polo industrial, com destaque para a área 

de vestuário e calçados. As principais atividades econômicas 

do município são: extração mineral; culturas agrícolas; 

pecuária; indústrias de transformação; comércio varejista; 

atacadista e serviços; tendo também forte atuação na área de 

desenvolvimento de software para exportação. 

Sua posição geográfica privilegiada lhe oferece a 

possibilidade de ser um centro distribuidor e receptor de 
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matéria-prima e mão de obra de vários estados com 

proximidade estratégica de três capitas brasileira: Natal, João 

Pessoa e Recife e possuindo em seu território trechos das BR-

230 e BR-104 o que favorece ainda mais a circulação de 

produtos. 

Segundo dados do IBGE (2018) atualmente Campina 

Grande possui 8.299 unidades ou empresas atuantes, dentre 

estas, cerca de 2500 são fábricas com atividade industrial na 

área de transformação ou extrativismo, possuindo em seu 

território 14  indústrias, as quais atuam com maior contribuição 

de ICMS para o estado, especificamente duas indústrias 

situadas na cidade são a segunda maior contribuição de ICMS 

do estado.  

Em relação aos dados trabalhados para esta pesquisa, 

foram todos aqueles pertencentes aos consolidados de 

atendimento hospitalar com internações no referido município, 

informados aos órgãos competentes como Secretarias 

Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, e 

disponibilizados para consulta pública junto ao Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde Brasileiro 

(DATASUS).  

Foram selecionados todos os casos registrados na base 

de dados do DATASUS, independente de sexo e faixa etária, 

referentes a atendimentos de internação hospitalar inseridas na 

Classificação Internacional das Doenças – CID 10, relacionados 

às patologias já estudadas como agravadas ou desencadeadas 

pela poluição atmosférica, no município de interesse, para o 

período entre 01 de janeiro de 2008 a outubro de 2017. 

A falta de um sistema de monitoramento da qualidade do 

ar na região analisada não permitiu a mensuração da exposição 

aos poluentes atmosféricos, de forma quantitativa. 
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Deste modo, a exposição foi caracterizada levando-se 

em conta informações públicas como frota veicular, industrias 

extrativistas e de transformação, caracterizando a exposição 

como uma variável dicotômica (sim ou não). 

Foram analisados através do padrão de distribuição 

temporal, os dados referentes às internações das patologias já 

estudadas como agravadas ou desencadeadas pela poluição 

atmosférica. 

A partir dessa análise, foi construído um gráfico de série 

de tempo para a análise descritiva do comportamento ao longo 

do período do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 

através do Sistema de Informações hospitalares do SUS ( 

SIH/SUS ) na cidade de Campina Grande – PB nos últimos 10 

anos 2008 à 2018, nos mostra os casos de internações 

hospitalares relacionados a Doenças do olho e anexos, 

Doenças do aparelho respiratório e Doenças do aparelho 

circulatório, conforme ilustra a Figura 1 (Total mensal de 

internações por doenças dos olhos, cardiovasculares e 

respiratórias, estratificadas, no município de Campina 

Grande/PB, entre 2008 e 2018), na qual nos permite analisar o 

número de internações hospitalares provenientes destas 

patologias no período proposto. 

Ainda na Figura 01 pode-se observar uma leve redução 

nos últimos 10 anos em relação a quantidade de internações 

hospitalares relacionadas à patologias na região dos olhos e 

anexos, aparelho respiratório e aparelho circulatório.  
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Os índices vem diminuindo a cada ano gradativamente, 

com exceção das doenças do aparelho circulatório que 

apresentou elevação entre 2008 e 2010 iniciando uma redução 

a partir de 2011. 

É imprescindível destacar que doenças relacionadas ao 

sistema circulatório possuem diversas etiologias, como por 

exemplo, sedentarismo, má alimentação, tabagismo, entre 

outras causas o que agrava ainda mais o quadro clínico de 

pacientes portadores de patologias do sistema circulatório 

ocasionando consequentemente um maior índice de 

hospitalização. 

Nota-se que para as doenças dos olhos e anexos e 

doenças do aparelho respiratório observamos a diminuição dos 

casos de internações ano a ano, embora no ano de 2009 tenha 

sido o ano com maior número de internações hospitalares por 

doenças respiratórias onde registrou-se 5.985 casos.  

Nos anos seguintes vemos um gradativa redução e 

novamente um aumento no ano de 2013 com registro de 5.672 

internações, com significativa redução nos anos seguintes, 

sendo nestes 10 anos o ano de 2012 com menor índice de 

internações hospitalares por doenças respiratórias na cidade de 

Campina Grande – PB. 

Toda a industrialização vivenciada pela população de 

Campina Grande/PB, oferece amplo mercado de trabalho para 

seus habitantes, porém o funcionamento destas indústrias 24 

horas por dia, algumas até 07 dias por semana, ocasiona, como 

diversos estudos já apontaram uma acentuada emissão de 

poluentes atmosféricos ao meio ambiente. 
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Figura 1. Total mensal de internações por doenças dos 
olhos, cardiovasculares e respiratórias, estratificadas, no 
município de Campina Grande/PB, entre 2008 e 2018.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Outro fator intimamente relacionado à poluição 

atmosférica na região é a frota de veículos circulantes nas ruas.  

Segundo dados disponibilizados pelo Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN – 2016, conforme 

apresenta-se na Figura 2 (Evolução da Frota Veicular no 

município de Campina Grande/PB, entre 2008 e 2018). 

No período proposto para o estudo, observa-se um 

aumento de cerca de 50.000 novos veículos circulantes na ruas, 

sendo registrado no ano de 2016 um total de 168.963 veículos.  

O que nos chama à atenção também é o número de 4436 

caminhões e 859 ônibus, que são veículos altamente poluentes 

e o número de automóveis que aumentou em mais de 100% 

neste período, sendo registrado em 2008 um número de 35.836 
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automóveis e no ano de 2018 esse número passou para 79.466, 

além de todos os outros tipos de veículos automotores movidos 

a combustíveis fósseis, que apresentam aumento significativo 

neste período. 

Inúmeros estudos sobre o tema revelam que o índice de 

emissão de poluentes atmosféricos  aumentam paralelamente 

ao aumento do número da frota de veículos circulantes nas 

ruas, como também o crescimento industrial na região.  

 

Figura 2. Evolução da Frota Veicular no município de 

Campina Grande/PB, entre 2008 e 2018.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

Os dados do IBGE 2018 mostram que a cidade possui 

um índice de 82,5% de arborização em suas vias públicas o que 

favorece a melhoria da qualidade do ar, redução da temperatura 

e diminuição da quantidade de material particulado (PM10) 

circulante no ar.  
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Este material particulado em suspensão no ar, gerado 

em abundância, com efeitos variáveis em função de sua 

natureza química e de suas dimensões, com isso partículas 

inaláveis (PM10), partículas finas (PM2,5) e ultrafinas (PM0,1)  

de tamanho submicrométricos e ultrafinas, podem penetrar as 

partes mais profundas do  trato respiratório. 

Machado et al, (2009) afirma que partículas ultrafinas 

possuem toxicidade excepcional com respeito à morbidade 

pulmonar e mortalidade. Essas partículas, ultrafinas e leves por 

consequência, podem ser deslocadas facilmente pela pluma de 

dispersão do vento, para áreas inclusive distantes, alcançando 

até lugares longínquos, ou simplesmente as espalhando, 

dirimindo assim seus efeitos naquela região. (GONÇALVES, 

2006) 

A redução do número de internações hospitalares por 

doenças relacionadas à poluição atmosférica apresenta 

redução gradativa no período analisado, devido ao avanço 

tecnológico na fabricação dos motores movidos a combustíveis 

fósseis e programas de proteção ao meio ambiente junto às 

fábricas com atenção cada vez maior na redução da emissão 

de poluentes, porém observa-se a carência de estudos 

científicos que indiquem esta redução de poluição do ar, bem 

como análise dos níveis de poluição atmosférica na cidade de 

Campina Grande – PB, para comprovação de que realmente os 

índices de poluição estão dentro dos níveis tolerados. 

Diversos estudos sobre esta temática, identificam a 

estreita relação entre o aumento dos níveis de poluentes na 

atmosfera e o aumento das hospitalizações (NELSON, 2006).  

Apesar dos esforços para diminuição do impacto da 

poluição urbana na saúde da população, é possível observar a 
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estreita relação entre os níveis de poluição atmosférica e o 

aumento da morbidade e mortalidade.  

A poluição por partículas está intimamente ligada à piora 

da função pulmonar e agravamento nos sintomas respiratórios 

e elevação das internações hospitalares por doenças 

respiratórias e cardiovasculares(DAUMAS, 2004). 

Estudos indicam (NELSON, 2006) dois possíveis 

mecanismos que explicam o prejuízo da condição 

cardiovascular pela ação dos poluentes. O primeiro está 

relacionado à mudanças na modulação do sistema nervoso 

autônomo, efeito observado pela diminuição da variabilidade de 

frequência cardíaca em relação aos níveis de poluição.  

Algumas patologias do sistema cardiovascular como 

infarto agudo do miocárdio e morte súbita, estão associadas a 

alterações no sistema nervoso autônomo. Outro possível 

mecanismo está relacionado ao aumento do fibrinogênio que é 

um fator de coagulação, proteína produzida pelo fígado, 

presente no processo de formação dos coágulos e a fatores de 

inflamação circulantes, fato que leva ao aumento da 

viscosidade sanguínea, o que propicia coagulação. Esses 

mecanismos podem está associados a eventos isquêmicos e 

agravamento de doenças cardiovasculares pré-existentes 

(NELSON, 2006). 

Estudos realizados nas cidades de São Paulo e Curitiba 

(CANÇADO, 2006) analisaram dados obtidos sobre níveis de 

poluentes atmosféricos, sendo feita a coleta de dados em um 

período de 24 horas, iniciando-se na primeira hora do dia. Os 

dados mostraram presença de material particulado (PM10), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), dióxido 

de nitrogênio(NO2) e ozônio (O3).  
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Dados de Nelson, 2006, em relação às internações 

hospitalares que ocorreram no período de 1º de maio de 1996 

e 30 de abril de 2000, em hospitais do município de São Paulo, 

pode-se observar que as doenças circulatórias em idosos vêm 

em primeiro lugar, seguidas das doenças respiratórias em 

crianças, sendo a pneumonia o diagnóstico mais frequente. As 

internações provenientes de patologias respiratórias em 

crianças corresponderam a cerca de 30% do total das 

internações observadas nesta faixa etária, enquanto que a 

hospitalização por doença isquêmica do coração em idosos, 

representaram cerca de 14% dessas internações.Verificou-se 

também que os níveis diários dos poluentes, com destaque 

para o material particulado inalável (PM10) e o número diário 

de internações para as várias causas, apresentam 

característica sazonal, com maior ocorrência nos meses de 

inverno (NELSON, 2006). 

Conforme descreve Camargo 2003, o material 

particulado apresenta-se como um composto em suspensão no 

ar em partículas inaláveis (PM10), partículas finas (PM2,5) e 

ultrafinas (PM0,1), de tamanhos submicrométricos e ultrafinas, 

que podem penetrar as partes mais profundas do trato 

respiratório. 

Além desse material particulado, como fonte poluidora do 

ambiente atmosférico, também há a emissão de gases tóxicos, 

como o ozônio – O3, monóxido de carbono – CO e dióxido de 

enxofre – SO2. 

Os gases O3 e SO2 são considerados irritantes fortes, 

podendo após contato com tecidos e mucosas, provocar lesões 

diretas, além de desencadear processos inflamatórios.  

De acordo com Ferreira Júnior, (2000) mesmo em 

pequenas proporções, estes dois gases causam danos aos 
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trato respiratório, e dependendo das concentrações, até a morte 

por edema agudo de pulmão.  

O CO, considerado um asfixiante químico, tem interação 

sistêmica com o organismo, mesmo em baixas concentrações, 

causando transtornos respiratórios, cardiovasculares e 

neurológicos. 

Os impactos na saúde ocasionados pela exposição a 

estes poluentes, podem se manifestar, principalmente, sobre os 

sistemas respiratório e cardiovascular. Além disso, outras 

alterações têm sido associadas a exposição a estes poluentes 

como  por exemplo,  diversas doenças  do olho, do ouvido, da 

pele e até mesmo neoplasias (GONÇALVES, 2006). 

 

CONCLUSÕES  

 

No presente estudo observou-se uma inversão de 

internações de doenças dos olhos e anexos, doenças 

respiratórias e doenças cardiovasculare ao longo do perído 

proposto pelo estudo, na cidade de Campina Grande/PB, 

quando correlacionadas as taxas de internações dessas 

patologias com o crescente aumento da industrias extrativistas 

e de transformação, bem como a frota veicular. 

Ao ponto que diviversos estudos mostram a estreita 

relação entre os níveis de poluição atmosférica e os agravos à 

saúde da população, os dados analisados, revelaram uma 

gradativa redução nos números de casos dessas internações. 

Embora a cidade de Campina Grande/PB, seja 

reconhecida como um polo industrial em constate crescimento 

e tenha registrado um aumento de mais de 100% em sua frota 

de veículos movidos a combustíveis fósseis, o que 
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consequentemente ocasionaria um  aumento na poluição do ar, 

não foi possível a observação clara e evidente deste episódio. 

Observa-se também a carência de estudos relacionados 

à qualidade do ar nesta cidade, tendo em vista que os 

resultados de estudos que sejam realizados poderão servir 

como comprovação dos níveis de poluentes circulantes na 

atmosfera e controle desses níveis, para uma melhor 

assistência na saúde da população, pois quando ocorre a 

hospitalização de um indivíduo, uma série de prejuízos ocorre 

paralelamente, como absenteísmo nos postos de trabalho 

causando prejuízos na rotina das empresas e sobrecarga ao 

Sistema Único de Saúde – SUS pela permanência nos hospitais 

durante o período de internações e exposição destes pacientes 

a uma série de outros fatores de riscos associados à 

internações hospitalares.   
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RESUMO: A lenha se destaca entre as fontes de energia 
combustível utilizadas por comunidades rurais em todo o 
mundo, estabecendo relações socioambientais importantes 
para a segurança alimentar e ambiental dessas populações. 
Buscamos identificar as zonas de coleta de lenha por uma 
comunidade rural no entorno da Estação Ecológica de Murici – 
AL. Os dados foram coletados através de oficinas de 
mapeamento participativo e obtenção de coordenadas de 
referência geográfica alocadas com auxílio de aparelho GPS. A 
análise de dados ocorreu tanto durante a oficina, de forma 
participativa, como após a mesma, por meio de geotécnicas que 
permitiram o cruzamento das informações obtidas com imagens 
de satélite. Verificou-se uma intrínseca relação dos 
participantes com as áreas florestais, evidenciadas pela 
percepção da paisagem por eles representada no mapa.  Áreas 
florestais mais próximas e acessíveis para obtenção de lenha 
estão mais susceptíveis ao extrativismo. Ações de conservação 
devem priorizar essas áreas, de forma associada a adoção de 
sistemas agroflorestais próximos as suas residências ou lotes. 
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Essas ações podem reduzir a dependência desses moradores 
em relação às áreas remanescentes de mata atlântica para 
coleta de lenha, assegurando o acesso a esse recurso, 
trazendo ganhos ambientais, econômicos e sociais.  
Palavra-chave Comunidades rurais. Extrativismo de lenha. 
Mapeamento participativo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de recursos florestais madeireiros como 

combustível, em especial a lenha, é importante para inúmeras 

populações humanas em todo o mundo. Estima-se que 

aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas dependem destes 

recursos como principal fonte de energia, especialmente em 

países em desenvolvimento (BONJOUR et al., 2013). Neste 

contexto, o uso de lenha levanta, por um lado, preocupações 

com a saúde das populações humanas e seu ambiente, devido 

a diferentes fatores, como problemas respiratórios decorrentes 

da poluição de ambientes internos e externos por materiais 

particulados (LIM et al., 2012). Adicionalmente, o extrativismo 

de lenha pode causar danos estruturais nas áreas de coleta, 

como abertura de trilhas, compactação dos solos e alterações 

microclimáticas, que podem resultar em alterações perceptíveis 

na estrutura e composição da floresta (PIMM; RAVEN, 2000). 

Por outro lado, um conjunto de evidências ratificam a 

importância do uso doméstico de lenha para cocção de 

alimentos, que por representar uma opção mais barata de 

energia se destaca em inúmeros comunidades rurais (CRUZ, 

2017;SILVA et al., 2018), contribuindo dessa forma para 

segurança alimentar e, consequentemente, beneficiando a 

saúde dessas populações.  
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O longo histórico de demanda constante por recursos 

florestais, sobretudo, madeireiros, seguido da expansão 

agropecuária e crescimento das cidades, foram fatores 

determinantes para tornar a Mata Atlântica o Bioma brasileiro 

mais devastado. Considerado um dos biomas mais ameaçados 

de desaparecimento do mundo (SOS Mata Atlântica, 2016), a 

Mata Atlântica corresponde ao segundo maior conjunto de 

florestas tropicais úmidas do Brasil, menor apenas que a 

Floresta Amazônica. Ao longo de sua área de ocorrência, 

apresenta grande variabilidade fisionômica e florística, 

possuindo elevada biodiversidade, com grande número de 

espécies endêmicas, em torno de 40% (IBGE, 2010). Neste 

cenário, inúmeras populações humanas locais desenvolveram 

modos tradicionais de vida, que muitas vezes envolvem o 

extrativismo de recursos florestais, constituindo complexos 

sistemas socioecológicos que têm sido profundamente 

afetados pelas transformações na paisagem da Mata Atlântica.     

O extrativismo pode ser classificado em dois grandes 

grupos quanto a sua forma de exploração, sendo esses: 

extrativismo de coleta e extrativismo de aniquilamento. O 

extrativismo de coleta é quando a atividade não tende à 

extinção da espécie, ao contrário do de aniquilamento, que 

tende à extinção (HOMMA, 1990). Entretanto, ambos os 

extrativismos são diferenciados pela demanda, ou seja, uma 

espécie pode ser coletada quando a demanda é pequena e 

aniquilada quando a demanda é grande. Segundo Homma 

(1990), em ambas as situações os melhores recursos são 

extraídos, inicialmente, em determinada área espacial e em 

curto prazo, podendo variar de acordo com os recursos 

disponíveis. Com o passar do tempo há uma tendência de que 
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as distancias até as áreas de coleta aumentem, gerando 

maiores dificuldades para aquisição dos recursos extrativistas. 

Somado a isso, em muitos casos as áreas mais distantes 

encontram-se sob regimes diferenciados de propriedade, o que 

pode representar um impedimento ao acesso a essas áreas, 

como muitas vezes ocorre em áreas de unidades de 

conservação de proteção integral.   

No Brasil, uma das principais estratégias de conservação 

da biodiversidade se dá através da Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC – LEI 

9.985/2000). Esta lei federal tem representado um importante 

mecanismo para minimizar a devastação da Mata Atlântica, 

preservando os seus ambientes e patrimônios naturais e 

culturais. Entretanto, no Brasil, nem sempre essa estratégia tem 

atingido os objetivos a que se propõe, quer seja por não 

representarem os respectivos biomas, quer seja pela 

efetividade de manejo insuficiente (SILVA, 2005; LIMA et al., 

2005; MMA, 2008). 

São comuns as situações em que as unidades de 

conservação, entre outras modalidades de áreas protegidas, 

representam importantes espaços para obtenção de recursos 

para as populações humanas locais. Um dos exemplos, nesse 

sentido, passou a ser ainda mais perceptível recentemente, 

com a elevação dos custos do GLP (Gás Liquefeito de 

Petróleo), que forçou muitas populações rurais a retornar à 

utilização de combustíveis de origem florestal (ROSSI, 2018), 

como lenha e carvão, devido à aquisição sem custos ou preços 

mais acessíveis (SILVA; SOLANGE; PAREYN, 1998; 

MAHAPATRA; MITCHELL, 1999). A extração seletiva para 

abastecimento doméstico é uma atividade extremamente 
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difundida nas zonas tropicais do planeta (MEDEIROS et al., 

2011). 

Dentre os exemplos mais notáveis de populações rurais 

fortemente impactadas pela alta nos preços do GLP, 

enquadram-se os assentamentos rurais (DOLCE, 2017). 

Nestes locais, onde as exigências ambientais legais não devem 

impedir o uso de alternativas econômicas “sustentáveis” para 

as famílias assentadas, o uso dos recursos florestais, sobretudo 

com a lenha, é um forte componente de ordem social, com forte 

apelo e ligação com a questão de segurança alimentar do país 

(BRITO, 2007).      

Contudo, na ausência de um manejo da vegetação 

nativa, especialmente em áreas ambientalmente “sensíveis” ou 

próximos a Unidades de Conservação, o extrativismo de lenha 

pode modificar as estruturas florestais e comprometer o 

equilíbrio ambiental, tornando-se fundamental identificar as 

áreas de coleta de modo a monitorar os usos e possíveis 

impactos socioambientais dessa atividade.  

Deste modo, o estudo aqui apresentado teve como 

objetivo identificar as zonas de coleta da lenha pelos 

agricultores do assentamento rural Dom Hélder Câmara no 

entorno da Estação Ecológica de Murici – AL, de modo a discutir 

os impactos socioambientais decorrentes da atividade 

extrativista nessas áreas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A área selecionada para o estudo foi o assentamento 

rural Dom Hélder Câmara, onde residem 43 famílias e o total de 

204 pessoas. O assentamento está situado no entorno da 
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Estação Ecológica de Murici (ESEC-Murici), inserida na APA de 

Murici e incluída em parte dos municípios de Murici, Flexeiras e 

Messias, a aproximadamente 70 km a noroeste da capital 

Maceió, no Estado de Alagoas. Um dos motivos para a escolha 

dessa área se deve ao fato da ESEC Murici representar um dos 

maiores fragmentos contínuos de Mata Atlântica do Nordeste 

(MENDONÇA, 2005), com destacada importância 

socioambiental. 

Para coleta dos dados, foram utilizadas as técnicas do 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP), em especial a 

ferramenta de mapeamento participativo, que possibilitaram um 

processo natural de coleta de dados, com o envolvimento dos 

participantes acerca da realidade pesquisada.  

Sendo assim, realizou-se um mapeamento participativo 

para identificação de alguns pontos de referência no 

assentamento, bem como todas as áreas florestais internas e 

adjacentes do assentamento, identificando assim as áreas mais 

utilizadas ao longo dos anos para extrativismo de lenha, ou 

seja, as zonas de coletas (Figura 1). 

 

Figura 1: Oficina participativa realizada na Escola do 
Assentamento Dom Hélder Câmara, Murici-AL. 

 
Fonte: Acervo particular.  

 

No total 29 pessoas participaram da oficina, sendo 8 do 

gênero masculino e 21 do gênero feminino, com idades 
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variando entre 15 e 70 anos. Os participantes foram 

estimulados a debater temas de interesse à pesquisa, através 

de perguntas relacionadas ao uso de recursos florestais, 

conhecimento da paisagem e a importância das áreas florestais 

existentes, discutindo as relações e percepções dos 

participantes sobre essas áreas, seus limites territoriais e status 

de proteção, despertando uma reflexão sobre seus estados de 

conservação. Foram coletadas informações relacionadas à 

composição e estrutura florestal, com a identificação e 

localização, no mapa, das principais áreas florestais existentes 

na região do assentamento, bem como os locais preferidos para 

retirada de lenha e que raramente ocorria à retirada de lenha.  

A análise dos dados ocorreu durante a oficina 

participativa, de forma simultânea e complementar a coleta dos 

dados. Ao final da oficina foi gerado um mapa elaborado com 

base nos conhecimentos e experiências dos participantes. 

Através de técnicas geomáticas, auxiliadas por um GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) de navegação, alocou-se 

os pontos de referências levantados durante a oficina, servindo 

de base para a construção de um novo mapa.  

Para análise, interpretação, representação das 

informações e cruzamento com imagem de satélite sobre o 

mapa base (cedido pelo INCRA), utilizou-se os seguintes 

softwares: AutoCad 2015; Google Earth Pro e GPS 

Trackmaker. Registros fotográficos realizados nas visitas 

iniciais também contribuíram para identificação dos pontos de 

referência e comparando o que foi visto no assentamento e nas 

imagens de satélite.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Inicialmente os participantes indicaram os principais 

pontos de referência do assentamento (Figura 2). Alguns dos 

pontos de referência destacados fizeram alusão a áreas 

florestais, bosques e ambientes naturais (ex. rios), 

demonstrando a importância desses elementos naturais na 

percepção da paisagem pelos participantes. No debate com os 

participantes, verificou-se que as áreas florestais se 

destacaram pela importância para obtenção de lenha, sendo 

essas: Mata da Amorinha (ou tambô), mangueiras de Seu Flor, 

Bambus, Mata das Pacas/Placas (ou da munguba), Mata do 

Abacaxi, Mata do Grotão. 

   

Figura 2: Levantamento dos principais pontos de referência 
citados na oficina participativa realizada na Escola do 
Assentamento Dom Hélder Câmara, Murici-AL. 

 
Fonte: Acervo particular.  
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Também durante as discussões entre os participantes foi 
possível observar a intrínseca relação dos moradores com as 
áreas florestais. Neste sentido, foi mencionada pelos 
participantes a importância das matas no interior do 
assentamento e adjacências, com destaque para o uso de 
lenha. As áreas remanescentes de mata atlântica, com 
denominações variáveis, foram citadas diversas vezes durante 
os debates da oficina.  

Em um segundo momento da atividade, os participantes 
foram estimulados a realizar um mapeamento participativo 
(NOAA, 2009). Para isso, os pesquisadores disponibilizaram 
para os participantes um mapa contento o perímetro e a divisão 
dos lotes do Assentamento, plotado em folha A0 (841 mm x 
1189 mm), possibilitando-os que identificassem os pontos de 
referências e os desenhassem conforme suas localizações 
(figura 3). Desse modo, o mapa construído coletivamente 
compreendeu um conjunto informações capazes de auxiliar os 
assentados a visualizarem e refletirem sobre os usos das terra 
e os conflitos socioambientais associados aos remanescentes 
florestais.   
 

Figura 3: Transposição dos pontos de referência para o papel, 
realizada na Escola do assentamento Dom Hélder Câmara, 
Murici-AL. 
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Fonte: Acervo particular.  

 

Os dados obtidos durante a oficina participativa somados 

às técnicas de geoprocessamento possibilitaram a elaboração 

do mapa temático do assentamento (Figura 4). 



RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NO EXTRATIVISMO DE LENHA: UMA 
REFLEXÃO A PARTIR DO MAPEAMENTO DE ZONAS DE COLETA NO 
ENTORNO DE UMA RESERVA DE MATA ATLÂNTICA EM ALAGOAS  

908 
 

Figura 3: Mapa temático do assentamento baseado na oficina 

participativa, levantamentos de campo e registros cartográficos 

do INCRA. 

 
Fonte: Acervo particular. Assentamento Dom Hélder Câmara, Murici-AL. 
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No tocante às informações referentes às relações 

socioambientais entre os moradores e as áreas remanescentes 

de Mata Atlântica, os participantes destacaram os efeitos 

benéficos de ações de reflorestamento e criação de um 

corredor ecológico na área do Assentamento. De acordo com 

os participantes as matas estão mais “cheias” (isto é, com maior 

densidade) e conservadas do que há 18 anos, quando foi criado 

o Assentamento. A maioria dos participantes relatou que a 

lenha era retirada da Mata das “Pacas/Placas”, ou de seus 

próprios lotes, e que nunca ou muito raramente retiram lenha 

das áreas florestais inseridas na ESEC Murici, em virtude da 

distância e do status de proteção dessa Unidade de 

Conservação.  

No mapa, também foi destacada uma Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN), denominada de Reserva Vila 

D’água. Esta reserva apresenta uma área de 46,11ha, inserida 

na APA Estadual de Murici. Criada em 2007, pela portaria n° 

017/2007, conforme pode-se observar na imagem de satélite 

(Figura 5). A representação dessa unidade de conservação no 

mapa demonstra que a mesma já está integrada à percepção 

da paisagem pelos participantes. De acordo com Fox et. al 

(2010) o mapeamento permite que os participantes reflitam, 

discutam e ampliem, coletivamente, os seus conhecimentos a 

respeito da paisagem local e seus recursos. 

Os participantes demonstraram um detalhado 

conhecimento para a espacialização das áreas remanescentes 

de Mata Atlântica. Os remanescentes considerados mais 

importantes para atividades de coleta de lenha foram: mata da 

Amora, por sua extensão e por fazer divisa com a reserva legal 

do assentamento Dom Hélder Câmara; mata do Grotão, que 
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também teve destaque por sua extensão e por aproximar-se da 

mata das Placas/ Pacas, onde existe o corredor ecológico da 

ESEC. No mapeamento e nos debates, verificou-se que essas 

áreas estão mais próximas dos lotes, sendo portanto mais 

acessíveis para obtenção de lenha. Essa relação entre a 

acessibilidade e os comportamentos de coleta de plantas 

lenhosas já foram evidenciados na literatura etnobiológica 

(SOLDATI; MEDEIROS; DUQUE-BRASIL; COELHO; 

ALBUQUERQUE, 2016)  

Desta forma, é possível pressupor que as áreas de mata 

com maior facilidade de acesso para obtenção da lenha estão 

mais susceptíveis ao extrativismo. Tal pressuposto tem 

implicações sobre a ideia de otimização das relações de custo 

e benefício na coleta de lenha, o que sugere um apontamento 

para a teoria do forrageamento ótimo (TFO). A TFO prevê que 

o comportamento de forrageio (para a coleta de lenha, usando 

o nosso caso como exemplo) dos diferentes habitats é 

dependente, dentre outras variáveis: da densidade do recurso 

(ou seja, disponibilidade), mobilidade do forrageador e 

facilidade em acessar o habitat (MACARTHUR e PIANKA, 

1966).   

Também observou-se, a partir dos debates com os 

participantes, que os moradores adotam diferentes estratégias 

para a coleta de lenha, a depender da disponibilidade e 

distância entre o lote e os locais de coleta. Neste sentido, é 

possível considerar que o extrativismo de lenha segue dois 

diferentes padrões, conforme classificados por Medeiros 

(2011), sendo esses: (1) Padrão generalista, com a escolha das 

espécies mais disponíveis, sejam elas de boa qualidade ou não, 

abarcando um menor esforço para coleta; (2) Padrão 
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especializado, com escolha de espécies preferidas, mesmo que 

demande mais tempo de busca. 

 

Figura 5: Imagem de satélite do assentamento Dom Hélder 
Câmara, modificada conforme o levantamentos de campo. 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

No contexto estudado, a recomposição e o plantio de 

florestas energéticas podem contribuir para reduzir as pressões 

nas florestas naturais. Os achados de Cruz (2017) revelaram 

que muitos agricultores já têm optado pelo plantio e uso da 

espécie sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth) como fonte de 
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lenha, o que pode estar contribuindo para redução na demanda 

por espécies nativas para essa finalidade. 

Pelo fato dos moradores serem agricultores, a 

implementação de Sistemas Agroflorestais (SAF) poderia ser 

uma alternativa para conciliar a produção de recursos florestais 

(como a lenha) com a produção de alimentos. Dentre as 

espécies arbóreas poderiam ser sugeridas algumas frutíferas, 

conforme mencionadas entre os moradores como utilizadas 

para lenha (CRUZ, 2017), tais como: Mangifera indica L. 

(Mangueira), Artocarpus heterophyllus Lam. (Jaqueira), 

Psidium firmum Berg. (Araçá), Psidium guajava L. (Goiabeira), 

Syzygium cumini L. (Azeitona), enriquecidos por outras nativas 

da Mata Atlântica, como: Byrsonima sericea DC. (Murici), 

Tapirira guianensis Aubl (Cupiúba-vermelha), Thysodium 

spruceanum Benth (Caboatã-de-leite), Bowdichia virgilioides 

Kunth (Sucupira), além da introdução da própria Mimosa 

caesalpiniifolia Benth (Sabiá), cuja utilização já está 

consolidada na região (CRUZ, 2017). Assim, a adoção dos 

SAF’s poderiam gerar renda com a comercialização de frutas e 

lenha para o autoconsumo, além de reduzir a pressão das áreas 

florestais próximas ao assentamento. 

 

CONCLUSÕES  

 

O uso do mapeamento participativo se mostrou uma 

estratégia metodológica eficiente para identificação das zonas 

de coleta de lenha e das relações estabelecidas entre os 

participantes (e moradores do assentamento) com as áreas 

remanescentes de mata atlântica. A proximidade do 

assentamento Dom Hélder Câmara com a Estação Ecológica 
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de Murici aparentemente favorece as condições ambientais 

locais, onde foi possível evidenciar, por meio do mapeamento, 

uma notável disponibilidade de áreas florestais ricas em 

recursos, em especial a lenha. Dada a importância do seu uso 

domésticos, baixo custo de aquisição e facilidade de acesso, 

observou-se que o extrativismo da lenha é bastante comum 

nessa região. Porém, há uma tendência de que os moradores 

optem por adquirir esse recurso dos locais mais próximos às 

suas residências, ocorrendo inclusive o plantio de espécies 

provedoras de lenha no próprio lote. Portanto, é recomendável 

a adoção de sistemas agroflorestais próximos às unidades 

familiares, de forma associada a ações de reflorestamento em 

áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. Tais 

ações, além de contribuírem para a contínua redução da 

pressão em áreas de mata nativa para o extrativismo de lenha, 

serão importantes para assegurar o acesso das famílias a esse 

recurso, trazendo ganhos sociais e ambientais para o contexto 

estudado.  
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RESUMO: O bisfenol A (BPA) é um composto orgânico 
sintético, aplicado como monômero na síntese de plásticos 
policarbonados e na produção da resina epóxi, a qual é utilizada 
no revestimento/envernizamento de latas de conservas de 
alimentos. Além dessas aplicações, o BPA pode entrar na 
composição da poliamida, do papel térmico, do poliuretano, do 
policloreto de vinila (PVC), de resinas dentárias, dentre outras 
utilizações. Dessa forma, o BPA está presente, principalmente, 
em inúmeros objetos plásticos policarbonados como utensílios, 
recipientes, garrafas, brinquedos, tubulações e no revestimento 
de latas que estão em contato direto com alimentos e bebidas. 
Assim, dada as inúmeras fontes de exposição, o BPA é um 
agente orgânico sintético que potencialmente está a contaminar 
o ser humano e o ambiente ao seu redor. Contudo, o bisfenol A 
possui implicações toxicológicos em vários órgãos e tecidos, 
ações dispruptivas endócrinas, mutagênicas e oncológicas em 
todas as faixas etárias da população humana. Nessa 
perspectiva, o presente artigo de revisão estabelece uma ampla 
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e integrativa abordagem acerca do risco da exposição ao BPA 
e os seus reflexos no processo de saúde e doença humana. O 
objetivo desse artigo é traçar uma revisão de literatura plural 
acerca dos principais riscos e implicações da exposição ao 
bisfenol A na saúde humana. 
Palavras-chave: Bisfenol A. Exposição ao BPA. Riscos do 
BPA. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Compreender sobre a questão da contaminação 

ambiental/alimentar é, antes de tudo, sensibilizar o olhar para 

dados contaminantes que passam desapercebidos do senso 

comum, em uma primeira análise. A ingestão de substâncias 

tóxicas, que acabam sendo consumidas de uma forma 

silenciosa, ou seja, ingeridos inconscientemente, constitui um 

verdadeiro perigo para a sociedade contemporânea. Vários 

contaminantes são ingeridos e/ou absorvidos em pequenas 

concentrações, por isso o indivíduo não tem consciência plena 

da exposição. Contudo, essa exposição ocorre em dose diárias, 

constantes e oriundas de diversas fontes, que refletem na sua 

acumulação no organismo, acarretando em danos para a 

saúde. 

O bisfenol A, denominação para o composto orgânico 

sintético 4,4’ -di-hidroxi-2,2-difenilpropano ou 2,2-bis(4-

hiroxifenol) propano, segundo MIKOLAJEWSKA, 

STRAGIEROWIXZ e GROMADZINSKA (2015), representa um 

importante exemplo dessas substâncias tóxicas que são 

ingeridas diariamente pela população de uma forma 

inconsciente, silenciosa.   

O bisfenol A (BPA) é um composto orgânico sintético, 

aplicado como monômero na síntese de plásticos 
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policarbonados e na produção da resina epóxi, a qual é utilizada 

no revestimento/envernizamento de latas de conservas de 

alimentos. Além dessas aplicações, o BPA pode entrar na 

composição da poliamida, do papel térmico, do poliuretano, do 

policloreto de vinila (PVC), de resinas dentárias, dentre outras 

utilizações menos relevantes. Dessa forma, o BPA está 

presente, principalmente, em inúmeros objetos plásticos 

policarbonados como utensílios, recipientes, garrafas, 

brinquedos, tubulações e no revestimento de latas que estão 

em contato direto com alimentos e bebidas (BERNARDO et al., 

2015). 

Contudo, o grande perigo do BPA é que ao entrar em 

contato com alimentos e bebidas, potenciais resíduos de BPA 

podem migram para esses alimentos, favorecendo uma 

exposição diária desse composto, cujos reflexos podem causar, 

por exemplo, ações dispruptivas endócrinas, mutagênicas e 

oncogênicas nas populações exposta ao BPA (CASTRO‐

CORREIA e FONTOURA, 2015). 

Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo de revisão é 

traçar uma ampla e integrativa revisão de literatura acerca dos 

principais riscos e implicações da exposição ao bisfenol A na 

saúde humana. Dessa maneira, compreender as consequência 

da contaminação do organismos por BPA é imprescindível para 

potencializar o combate a esse tipo de poluição silenciosa.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da 

literatura, no qual foram consultadas as bases de dados 

SCIELO, MEDLINE e PUBMED e selecionados artigos 

científicos publicados nos últimos cinco anos (2013 a 2018). Os 
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descritores utilizados para a pesquisa de artigos nas bases 

foram os seguintes: Bisfenol A, Exposição ao BPA e Riscos do 

BPA. Com a busca, identificou-se o número de 1345 artigos, 

dentre os quais foram selecionados, num primeiro momento, 

424 artigos de acordo com o objetivo dessa revisão, baseado 

na adequação do título. Posteriormente, realizou-se uma leitura 

minuciosa dos resumos dos artigos filtrados pelo título. Por fim, 

selecionou-se os artigos compatíveis ao objetivo do presente 

artigo de revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O BPA ou 2,2-bis(4-hiroxifenol) propano, é um composto 

orgânico do grupo dos fenóis, com peso molecular de 228,29 

g/mol e com a presença de hidroxilas ligadas diretamente ao 

anel aromático. Essas hidroxilas garantem a reatividade desse 

composto. O BPA é sintetizado a partir da reação de 

condensação entre o fenol com a acetona, em um meio ácido 

ou básico. A solubilidade em água é baixa (cerca de 200 

mg/dm³ a 25ºC), sendo solúvel em gorduras, dado sua estrutura 

molecular predominantemente apolar. O BPA tem ponto de 

fusão de 156ºC e ponto de ebulição de 220ºC, sendo a 

temperatura ambiente uma substância branca, cristalina e 

sólida (MICHALOWICZ, 2014). 

Em relação a sua utilização pelo setor industrial, o BPA 

apresenta inúmeras aplicações, cujo reflexo acentua a 

quantidade de fontes possíveis de contaminação para o ser 

humano. De acordo com REZG et al.(2014), o BPA está na lista 

dos maiores produtos químicos sintetizados no mundo, 

perfazendo mais de 6 bilhões de libras produzidas e por volta 

de 100 toneladas jogadas na atmosfera a cada ano. A produção 
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anual de BPA ultrapassa 3,8 milhões de toneladas 

(MICHALOWICZ, 2014).  

 

Figura 1- Reação de síntese do bisfenol A    

 
Fonte: Adaptado de BERNARDO et al., (2015). 

 

Entre as aplicações industrias, o BPA é utilizado como 

monômero na síntese de plásticos policarbonados e na 

produção da resina epóxi, a qual é utilizada no 

revestimento/envernizamento de latas de conservas de 

alimentos. Além dessas aplicações, o BPA pode entrar na 

composição da poliamida, do papel térmico, do poliuretano, do 

policloreto de vinila (PVC), de resinas dentárias, dentre outras 

utilizações menos relevantes. O policarbonato é usado na 

fabricação de recipientes retornáveis e reutilizáveis destinados 

a entrar em contato com alimentos (KONIECZNA, 

RUTKOWSKA e RACHON 2015).  

Muitos alimentos enlatados são esterilizados no 

processo de produção, potencializando a possibilidade de 

migração de BPA da lata para os alimentos. A presença de 

bisfenol A pode ocorrer também quando a reação de 

polimerização for incompleta, em que resíduos de BPA se 

acumulam nos alimentos (BERNARDO et al. ,2015).  

  Em relação a exposição ao BPA, segundo 

MICHALOWICZ (2014), a via ocupacional, ambiental e 

alimentar constituem os principais meios de contaminação 
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humana. A utilização do BPA como selante nos tratamentos 

odontológicos, releva que esse material é outro potencial meio 

de contaminação. 

Nesse contexto de exposição ao BPA, a ingestão de 

alimentos contaminados contribui na grande parcela da 

exposição ambiental ao BPA. Contudo, o BPA também é 

detectado em águas residuais, água potável, ar e partículas de 

poeira. Portanto, rotas de exposição humana não alimentares, 

como ar ou contato, não podem ser marginalizadas, 

particularmente no contexto de exposição dos trabalhadores da 

indústria que utiliza BPA como matéria prima (RIBEIRO, 

LADEIRAS e VIEGAS, 2017).   Ao longo de vários 

anos, inúmeras consequências têm sido relatadas acerca das 

implicações a saúde humana devido a exposição e 

contaminação ao BPA. Devido a sua estrutura química 

apresentar algumas semelhanças com os hormônios, o BPA 

pode imitar os hormônios como estrógenos, andrógenos e os 

hormônios da tireoide, cujo reflexo é o aumento da estimulação. 

Assim, o BPA se liga a um dado receptor de uma célula, 

bloqueando a interação endócrino-hormonal normal e 

fisiológica, em que o BPA atua com uma espécie de agonista 

para os receptores de estrogênio (NIESHS 2015) (QUIU et al., 

2013). 

Dessa forma, o BPA apresenta ação de desregulador do 

sistema endócrino, pois possui uma ação estrogênica, o qual 

potencialmente pode acarretar na maior incidência do câncer 

de manas e dos testículos, como afirma KAZEMI et al., (2016). 

Paralelamente, em relação a tireoide, o BPA têm o potencial de 

bloquear os receptores de tiroxina (T4), que perturba a síntese 

de hormônios tireoidianos, cujo reflexo é o desenvolvimento de 

hipotireoidismo (MORIYAMA et al., 2002). 
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Em relação aos efeitos sobre o sistema endócrino, a 

grande parcela dos estudos aponta que as glândulas 

constituintes do sistema reprodutor masculino (testículos) e 

feminino (ovários) são as mais afetas. Essa realidade foi 

verificada por KAZEMI et al., (2016), no qual seu estudo 

apontou que o espaço do lúmen, bem com a espessura dos 

túbulos seminíferos diminuíram expressivamente no grupo 

experimental submetido a contaminação pelo BPA, em 

comparação aos integrantes do grupo controle do experimento.  

Especificamente, em relação aos efeitos sobre o sistema 

reprodutor masculino, KAZEMI et al., (2016) afirma que ocorrem 

o agravamento dos parâmetros espermáticos, redução da 

atividade sexual, anomalias estruturais nos testículos, dentre 

outras consequências. Nesse mesmo contexto, QUIU et al., 

(2013) revelou que mesmo baixas concentrações de BPA 

podem alterar a espermatogênese, devido a redução da 

expressão dos receptores androgênicos. Avaliando homens 

que apresentavam infertilidade, MEEKER et al., (2010) verificou 

que havia uma associação entre os níveis de BPA no organismo 

e existência da oligosespermia e/ou lesão dos espermatozoides 

nos pacientes analisados. De acordo com FERGUSON et al., 

(2014) existe uma relação entre o atraso da adrenarca em 

meninos expostos ao BPA na infância, cujos consequências 

influenciam a longo prazo, como a diminuição da concentração 

de testosterona na puberdade.  

A próstata revela-se com um potencial alvo do BPA no 

homem, pois essa glândula contém receptores específicos de 

estrógenos, os receptores ER alfa e beta. Dessa maneira, o 

BPA está relacionado a hiperplasia e cancro da próstata, 

segundo CASTRO‐CORREIA e FONTOURA (2015). Em 

modelos animais, HO et al., (2006) verificou a ocorrência de 
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desregulação das células da próstata, expostas a doses baixas 

de BPA, mesmo quando elas foram expostas a concentrações 

normais de estrógenos e testosterona. Nesse contexto, HO et 

al. (2006) ainda afirma que o BPA altera mecanismos 

epigenéticos relacionados a carcinogênese da próstata, com o 

silenciamento de genes supressores de tumores e a 

estimulação da expressão de genes oncóticos, através da 

modificação do padrão de metilação do DNA.  

Em relação as implicações do BPA na saúde da mulher, 

inúmeros estudos e pesquisas destacam diversas repercussões 

negativas. CASTRO‐CORREIA e FONTOURA (2015) 

destacam como consequências a ocorrência da puberdade 

precoce, o aumento de casos da Síndrome do Ovário Policístico 

(SOP) e a maior incidência do câncer de mama.  

    

Estudos diversos mostram que o BPA interfere na 

produção de estrógenos, na foliculogênese e na morfologia dos 

ovários. Em uma pesquisa, com 112 meninas com SOP e 61 

meninas no grupo controle, com idades entre 13 e 19 anos, 

foram quantificados os níveis séricos de BPA, bem como a 

medição da tolerância à glicose. As meninas com SOP tiveram 

concentrações séricas de BPA elevadas (média: 1,1 ng / mL) 

do que os controles (média: 0,8 ng / mL). Quando foi comparado 

os subgrupos de acordo com a obesidade, o fator determinante 

do aumento significativo do bisfenol A foi a presença de SOP, 

mas não a obesidade. O BPA foi significativamente 

correlacionado com testosterona total, testosterona livre e 

sulfato de desidroepiandrosterona. Dessa maneira, conclui-se 

que as meninas com SOP apresentaram níveis séricos 

de bisfenol A maiores que os controles, independente da 

obesidade. As concentrações de BPA foram associadas 
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expressivamente com os níveis de andrógenos, corroborando 

para a tese de que o bisfenol A pode desempenhar um papel 

na etiologia da Síndrome do Ovário Policístico em adolescentes 

(AKIN et al., 2015). Segundo SHEN et al., (2015), através de 

um estudo com 102 pacientes com histórico de abortos 

recorrentes e com 162 pacientes no grupo controle, o BPA 

apresenta uma relação com o aborto. Na análise do BPA 

urinário, constatou-se que as concentrações de BPA 

apresentavam-se mais elevadas nas mulheres com abortos 

recorrentes, em comparação ao grupo controle, corroborando 

para uma possível risco aumentado de aborto em grávidas 

contaminadas por BPA.  Como a exposição ao BPA 

ocorre em sua grande parcela pela alimentação, via alimentos 

e água contaminados, o trato gastrintestinal (TGI) é uma região 

de exposição direta a esse contaminante. Os órgãos do TGI, 

expostos ao BPA, mesmo que em doses baixas, podem 

sofrerem lesões crônicas e distúrbios metabólicos, cujos efeitos 

aumentam a probabilidade do desenvolvimento de tumores 

resultes desses eventos, como afirma TURNER (2009). Nesse 

recorte, a inibição significativa do peristaltismo da porção 

duodenal do intestino é uma consequência observada em 

alguns indivíduos. O BPA potencialmente estimula a ativação 

de alguns neurônios motores que inibem os plexos entéricos, 

cujo resultado influencia na redução do movimento peristáltico, 

segundo SARKAR et al., (2016). Além dessa redução da 

motilidade intestinal, o sistema digestório sofre a ação de 

estrógenos, e, por conseguinte do BPA, pois segundo PFAFFL 

et al., (2003) o sistema digestório é um alvo para os estrogênios.

 Do ponto de vista da absorção pelo sistema digestório, o 

BPA é assimilado no trato gastrintestinal e parte é 

biotransformado no fígado. No intestino, a interação do BPA 
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com as células imunes possivelmente ativa o sistema imune, 

como afirma CAMARCA et al., (2016).  Estudos que analisem a 

ação do BPA nas respostas imunes são escassos, contudo 

ROY et al., (2013) afirma que concentrações elevadas de BPA 

podem alterar a permeabilidade celular intestinal e a 

homeostasia do TGI, acarretando em processos inflamatórios. 

Aliado a isso, BRANISTE et al., (2010) corrobora para a o 

entendimento da resposta imune contra o BPA, ao afirmar que 

existe uma relação entre a contaminação pelo bisfenol A e a 

desregulação da resposta imune do TGI, em que estudos com 

ratos adultos ocorreu a alteração da função da barreira 

intestinal. 

Várias pesquisas correlacionam o BPA com os distúrbios 

metabólicos e as doenças cardiovasculares. Prova dessa 

realidade é o estudo realizado por SAVASTANO et al., (2015) 

com 76 pacientes do sexo masculino, expostos ambientalmente 

por BPA, os quais estavam cadastrados em uma pesquisa de 

saúde de rotina. Dos participantes totais, 24 pessoas (32%) 

tinham circunferência abdominal maior que 102 centímetros, 36 

indivíduos (47%) estavam com a glicemia de jejum elevada e 

24 pessoas (32%) eram resistentes à insulina. Nesse contexto, 

os pacientes com circunferência abdominal maior que 102 

centímetros apresentaram níveis de BPA e de citocinas pró-

inflamatórias quantitativamente maiores. Dessa maneira, esse 

estudo encontrou uma associação entre as concentrações 

plasmáticas de BPA, a gordura visceral e os marcadores 

inflamatórios. 

Com relação a associação diabetes e BPA, KIM e PARK 

(2016) relataram, em um estudo no Irã com a participação de 

239 pacientes adultos, que as concentrações urinárias de 

bisfenol A estavam elevadas em pacientes diabéticos. Dos 239 
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participantes, 199 tinham diabetes mellitus. CHAILURKIT e 

ONGPHIPHADHANAKUL (2015) chegaram a conclusões 

similares ao realizarem um estudo na Tailândia com 21.960 

pessoas, das quais forma selecionadas aleatoriamente 2.581 

pessoas para serem realizadas testes sorológicos. Nessa 

análise laboratorial, detectou-se concentrações do bisfenol A no 

soro de 2.581 indivíduos (78,1%), em que a média geométrica 

da concentração de BPA ficou por volta de 0,34 ng/mL. As 

concentrações séricas de bisfenol A estavam elevadas entre as 

pessoas diabéticas, em relação aos indivíduos com taxa de 

glicose normal no sangue. 

Do ponto de vista das cardiomiopatias, XIONG et al., 

(2015) realizou um estudo para analisar os níveis séricos de 

BPA em pessoas com cardiomiopatias dilatada, avaliando ainda 

a relação entre o BPA e as concentrações séricas de 

testosterona total, de Globulina Transportadora de Hormônios 

Sexual, de Estradiol e do Índice de Andrógeno Livre nos 

indivíduos com cardiomiopatias dilatada e no grupo saudável 

(grupo controle. As análises laboratoriais revelaram altas 

concentrações séricas de bisfenol A em indivíduos cardiopatas 

(6,9 ± 2,7 ng/mL), em relação as concentrações do grupo 

controle (3,8 ± 1,9 ng/mL). Paralelamente, foi observado que o 

Índice de Andrógeno Livre e a concentração de testosterona 

total estavam reduzidos e a Globulina Transportadora de 

Hormônios Sexual apresentou associação positiva com o BPA. 

Assim, essas análises revelaram que o desequilíbrio hormonal 

provocado pelo BPA potencialmente seriam uma causa para o 

desenvolvimento da cardiomiopatia dilatada.   Dentre os 

grupos populacionais com maiores riscos aos efeitos da 

exposição ao BPA, os grupos neonatais e pediátricos merecem 

destaque. Nesse quadro, do ponto de vista fisiológico normal, 
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existem fases da vida fetal e da criança em que ocorre maior 

vulnerabilidade a dados agentes perturbadores da homeostase. 

Assim, vários efeitos oriundos dessas fases podem manifestar 

futuras consequências, relação essa denominada de ‘’ base 

fetal da doença adulta’’, conceito esse formulado por BARKER 

(1997).  

Dessa maneira, possíveis ações maléficas do BPA em 

embriões/ fetos e em crianças produziriam patologias que se 

manifestariam também a longo prazo. Essa realidade se 

manifestaria pois, segundo CAMARCA et al., (2016), o bisfenol 

A tem a capacidade de difundir-se pela placenta e se acumular 

no líquido amniótico. Nessa contaminação, os fetos e neonatos 

são potencialmente expostos ao BPA oriundo de fontes 

materna (LEUNG et al., 2016).  

Especificamente, em relação aos efeitos oriundos da 

exposição fetal ao BPA, a contaminação uterina ao bisfenol A 

aumenta a probabilidade de ocorrência do câncer mamário na 

prole resultante de mães expostas a essa substância, de acordo 

com LEUNG et al., (2016). Nesse estudo, o objetivo foi 

relacionar a exposição materna ao BPA associado a ingestão 

de gordura durante a gravidez no desenvolvimento do câncer 

mamário induzido por carcinógenos na prole. Esse estudo 

concluiu que a ingestão de gordura associada a doses baixas 

de BPA (25 µg / kg PC / dia) potencializou o aparecimento de 

neoplasia mamária em um modelo de carcinogênese química 

com 50 dias de idade. Além disso, foi observado modificação 

morfológica da glândula mamária na prole e que o BPA altera 

genes nas glândulas mamárias (Gene PND21) provocando a 

metilação do DNA, em relação ao grupo controle não exposto 

ao BPA. Dessa forma, esse padrão alterado de metilação do 

DNA modifica a expressão gênica da glândula mamária, através 
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de mecanismos epigenéticos, cujo reflexo cria um ambiente 

propício para eventos oncológicos. 

Nessa dinâmica, é importante ressaltar que o BPA 

apresenta uma elevada afinidade lipofílica com gorduras, em 

que a acumulação do BPA é cerca de três vezes mais elevada 

do que em outros tecidos, segundo GENUIS et al., (2012). 

Logo, dada essa afinidade, o BPA têm uma enorme capacidade 

de bioacumulação no organismos humano, acentuando os 

potencias riscos e implicações patológicas. A exposição 

precoce ao BPA reflete, também, em um risco imediato a esse 

grupo perinatal, pois esses indivíduos apresentam uma 

imaturidade no desenvolvimento de praticamente dos os órgãos 

e sistemas fisiológicos. Ainda segundo CAMARCA et al., 

(2016), os efeitos do BPA acerca da diferenciação e 

desenvolvimento dos órgãos e sistemas estão associados as 

doses e a exposição precoce ainda na fase pré-natal do 

indivíduo. 

No âmbito da oncogênese, o BPA interage e altera 

receptores celulares, produz ROS (espécies reativas de 

oxigênio), induz fenômenos mutagênicos, inibindo a metilação 

do DNA, alterando mecanismos epigenéticos e modificando 

rotas de transcrição genética, situações essas que criam um 

ambiente favorável ao desencadeamento de desordens 

celulares as quais originam neoplasias. Nesse contexto, o 

principal mecanismo de promoção carcinogênica é a geração 

de ROS que promovem a metilação do DNA (MILEVA et al. 

2014).  
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CONCLUSÕES 

 

As diversas formas de contaminação humana pelo 

bisfenol A, oriundas desde fontes maternas até meios 

ambientais, corrobora para o agravamento dos riscos e 

implicações resultantes da ação desse poluente. A forma 

silenciosa como o BPA contamina a população, reflete no 

agravamento das consequências, pois a exposição ocorre de 

forma praticamente invisível e os danos resultantes são 

percebidos, na grande parcela dos casos, quando a desordem 

patológica está em um nível avançado, a citar, o 

desenvolvimento de neoplasias.  

Diversos órgãos e sistemas são afetados pela ação do 

BPA, no qual o sistema endócrino revela-se como o mais 

prejudicado pela atividade do bisfenol A no organismos 

humano. Contudo, os efeitos nos demais órgãos e sistema não 

devem serem marginalizados, fazendo-se necessários mais 

estudos que elucidem os mecanismos e outras possíveis 

implicações da exposição ao BPA.  
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RESUMO: Nas últimas décadas, os setores petrolíferos em 
regiões costeiras têm aumentado suas operações, tanto em 
plataformas quanto na área da navegação, podendo-se afirmar 
que está ocorrendo um aumento de potenciais acidentes 
ambientais neste ramo. A alteração da qualidade de água é a 
ocorrência mais comum de poluição. Os Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos (HPAs), derivados de petróleo 
encontrados em águas estuarinas, são considerados poluentes 
orgânicos prioritários em estudos ambientais, pelo seu alto 
potencial de contaminação e intoxicação. Visando o acréscimo 
de informações a respeito desses contaminantes, o objetivo 
desse trabalho foi determinar a cinética da toxicidade aguda de 
HPAs em microcrustáceos marinhos, possibilitando assim a 
melhoria no processo decisório quanto à tomada de ações 
preventivas e corretivas associadas a vazamentos ou acidentes 
com esses compostos em ambientes marinhos. A concentração 
letal (CL50) foi determinada por ensaio de toxicidade aguda, e a 
partir desses determinou-se a concentração de HPA na CL50 
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com auxílio de uma sonda fluorimétrica. Os resultados 
mostraram que a CL50 do HPA para o organismo teste é de 
aproximadamente 0,023 ppm, e que o tempo decorrido para 
letalidade de 50% da população é de aproximadamente 48 
horas, ou seja, do derramamento inicial, tem-se 48 horas para 
que as ações de mitigação possam ser executadas, evitando 
maiores danos para a cadeia trófica e, consequentemente para 
o ecossistema. 
Palavras-chave: Petróleo. Toxicidade. Cinética. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o meio ambiente tem crescido 

significativamente e diversos problemas se tornaram temas 

vitais no cenário internacional (SHAW, 2014). Sabe-se também 

que desde o início da exploração de petróleo muitos impactos 

ambientais surgiram, como a poluição do solo, água e 

degradação da biodiversidade (OBIDA et al., 2018). 

Problemas decorrentes dos efeitos tóxicos de poluentes 

nos ecossistemas aquáticos não se restringem apenas aos 

desequilíbrios ecológicos provocados nos corpos d’água, mas 

podem afetar, em longo prazo, a saúde humana, se 

considerada a possibilidade da ocorrência dos fenômenos de 

persistência e bioacumulação de poluentes tóxicos ao longo da 

cadeia alimentar (BONANNO; ORLANDO-BONACA, 2018). 

No ambiente marinho, é significativa a contaminação 

causada por extração de petróleo (MENG et al., 2018), fluidos 

de perfuração, atividades portuárias, derramamentos acidentais 

de vários produtos químicos, lançamentos de emissários 

submarinos (ABESSA et al., 2018), esgotos domésticos e 

efluentes industriais (CEBE; BALAS, 2018). 
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No caso das atividades do setor de petróleo e gás natural 

offshore, a alteração da qualidade da água é a ocorrência mais 

comum de poluição de habitat (ANIFOWOSE; ODUBELA, 

2018). O óleo derramado acidentalmente no mar pode ser 

transportado por correntes e disperso em uma grande área. Sua 

toxicidade pode afetar organismos aquáticos durante longos 

períodos pois são na sua maioria compostos persistentes no 

meio ambiente (PAGNUCCO; PHILLIPS, 2018). 

Os HPAs são uma das classes de moléculas com dois 

ou mais anéis aromáticos fundidos, altamente hidrofóbicos e 

constituintes de diversos compostos orgânicos (BOGDANOVIĆ 

et al., 2019), inclusive do petróleo, por vezes encontrados em 

águas estuarinas (ABDEL-SHAFY; MANSOUR, 2015), 

sedimentos marinhos, água doce e na atmosfera (ROCHA; 

PALMA, 2018).  São considerados poluentes orgânicos 

prioritários em estudos ambientais, podendo gerar efeito 

genotóxico, carcinogênico, teratogênico, imunotóxico e de 

desregulação endócrina em mamíferos e em organismos 

aquáticos (ZHANG et al., 2016). Estudos epidemiológicos com 

populações humanas mostram o risco de câncer devido à 

exposição ambiental e ocupacional aos HPAs (NIEHOFF et al., 

2017; ZHANG et al., 2016)  

Devido à elevada entrada de HPAs de origem natural ou 

antropogênica no ambiente marinho, somado aos efeitos 

deletérios causados por esses compostos aos organismos, 

existe uma preocupação de monitorar a presença desses 

contaminantes nos ecossistemas aquáticos (RANJBAR 

JAFARABADI et al., 2018). Esse monitoramento pode ser 

realizado de variados modos, como por meio de programas de 

biomonitoramento que detectam a presença de contaminantes 
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na água e bioacumulados nos tecidos de organismos aquáticos 

(SCHÖNE; KRAUSE, 2016). 

Para avaliar a qualidade de determinado corpo de água, 

bem como o efeito de agentes químicos sobre organismos 

aquáticos, os testes de toxicidade podem subsidiar a avaliação 

dos riscos ambientais, sendo que os invertebrados são 

espécies com características adequadas para essas 

avaliações, como o ciclo de vida curto, estruturas anatômicas 

simplificadas e diversidade de estratégias reprodutivas (WU; LI, 

2018).  

Nesse sentido, em todo o mundo muitos organismos 

aquáticos são utilizados como bioindicadores para ensaios de 

toxicidade aquática de ambientes marinhos e estuarinos, desde 

bactérias (GORENOGLU et al., 2018; SUN et al., 2018), algas 

(BONANNO; ORLANDO-BONACA, 2018; CHEN et al., 2018; 

HU et al., 2018), crustáceos (GAMBARDELLA et al., 2017; 

GISSI et al., 2018) e peixes (LE CROIZIER et al., 2019; LI et al., 

2018).  

Pode-se afirmar que a velocidade com que as reações 

químicas ocorrem num determinado tempo são de dois tipos 

básicos de modelos cinéticos, aqueles em estado estacionário, 

que preconizam que a variação da concentração é constante 

com o tempo e os modelos transientes, nos quais há variação 

da velocidade de degradação ou formação de compostos no 

decorrer do tempo (WANG et al., 2018). Neste estudo, foi 

utilizado o termo cinética da toxicidade para evidenciar a 

mortalidade dos organismos em função do tempo de exposição 

ao agente tóxico, visto que foram considerados apenas os 

efeitos globais desse agente e não seus efeitos específicos. 
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Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a cinética da 

toxicidade aguda de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de 

petróleo ao organismo marinho Mysidopsis juniae. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para os testes de sensibilidade dos organismos seguiu-

se a ABNT - NBR 15308/2011, optando-se por utilizar como 

substância de referência o Dodecil Sulfato de Sódio – DSS 

(C12H25NaO4S) por ter o DSS as vantagens de ação rápida e 

não seletiva, baixa toxicidade para o homem, além de agir 

dentro de uma faixa mais estreita de concentrações. A partir dos 

20 últimos resultados de testes com o DSS feitos 

periodicamente no laboratório de toxicologia Ambiental da 

Unidade da UNIVILLE - São Francisco do Sul, foram calculados 

a média e o desvio padrão, sendo que o intervalo de confiança, 

que comprova a repetibilidade dos resultados, não deve ser 

superior a dois desvios-padrão. 

Para realização desse trabalho optou-se por trabalhar 

com amostra bruta de petróleo, sendo esse de origem da 

Floating Production, Storage and Offloading – FPSO (Unidade 

Flutuante de Armazenamento e Transferência), da cidade de 

Niterói, localizada no estado do Rio de Janeiro – Brasil. 

As atividades envolvendo petróleo no Brasil são, na sua 

grande maioria, de navegação oceânica e/ou plataformas. Em 

cada uma das diferentes etapas do processo produtivo podem 

ocorrer impactos nos ecossistemas de maneira única, sendo 

normalmente os recursos aquáticos os mais afetados 

(ANIFOWOSE; ODUBELA, 2018).  
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Considerando esse aspecto, foi selecionado o 

microcrustáceo marinho Mysidopsis juniae como bioindicador. 

Os juvenis utilizados para o teste foram obtidos do cultivo no 

Laboratório de Toxicologia Ambiental da Universidade da 

Região de Joinville – UNIVILLE, na Unidade São Francisco do 

Sul – SC, que produz os misidáceos segundo as 

recomendações da NBR 15.308 (ABNT, 2011). Misidáceos são 

espécies de hábitos epibentônicos e omnívoros, sendo que 

esse tipo de organismo pode bioacumular hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, biomagnificando seus efeitos na cadeia 

trófica (MALETIĆ et al., 2019). 

Para que fosse possível calcular a concentração letal 

(CL50(96horas)) foram montados experimentos conforme as 

determinações padronizadas de ensaio de toxicidade aguda da 

NBR 15.308 (ABNT, 2011). Para realização dos testes foram 

colocados em frascos estéreis de vidro de 1 litro, 10 organismos 

testes (Mysidopsis juniae) com aproximadamente 5 dias de 

vida, sendo cada frasco devidamente identificado. 

Para a produção da solução estoque, em 2 litros de água 

marinha reconstituída foram misturados 2 mL de álcool etílico 

70%, como co-solvente, com 2 mL de petróleo bruto, deixando 

agitar por 24 horas com agitador magnético para garantir o 

máximo de solubilização dos compostos de petróleo na água. A 

Figura 1 apresenta esse processo de forma esquemática. 

A utilização do álcool etílico 70% juntamente ao petróleo 

bruto na elaboração da solução estoque, é importante para 

auxiliar na dissolução do HPA na água marinha reconstituída, 

não interferindo nos resultados dos testes devido ao seu alto 

poder de evaporação nas 24 horas de agitação. Para 

comprovação dessa informação, um teste agudo utilizando 
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somente o álcool etílico 70% foi elaborado como controle. Em 

cada batelada de testes agudos, 5 diferentes diluições mais o 

teste controle foram realizados. 

 

Figura 1. Produção de solução estoque 

 

Fonte: Autoria própria 

Antes da utilização da solução estoque para montagem 

dos testes agudos, a amostra foi sifonada, retirando para 

utilização somente a parte inferior da amostra, excluindo a 

porção superior onde o petróleo bruto não solúvel mante-se 

devido a diferença de densidade petróleo X água. 

Optou-se pela utilização de água marinha reconstituída, 

composta de água deionizada + sal marinho reconstituída (Red 

Sea Salt), sendo que o parâmetro de salinidade se manteve 
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sempre dentro da média de 32 g.L-1, valor adequado de cultivo 

para o organismo teste (ABNT, 2011). 

A amostra sifonada, com a fração solúvel do petróleo, 

passou por processo de filtração, utilizando uma bomba a vácuo 

com filtro de 0,2 µm e kitassato. Após esse processo, a água foi 

utilizada para o preparo das diluições previstas para os ensaios. 

Foram realizados apenas testes agudos, com tempo de 

exposição 96 h após a sua montagem, tendo a solução estoque 

elaborada 24 h antes da sua utilização, garantindo assim uma 

maior solubilização dos HPAs na água marinha reconstituída. 

No total, foram realizados 11 testes agudos, com 

concentrações de solução estoque variando de 25% a 

0,0078%, com obtenção de CL50(96horas). Por se tratar de 

números muito pequenos, com pouca variação, uma média de 

todas as CL50(96horas) localizadas foi realizada, baseando-se 

nessa para as demais fases do teste. 

As diluições foram realizadas em triplicata, visando 

assim a comprovação dos dados. Após a montagem do teste, 

os frascos foram mantidos em sala de teste com fotoperíodo (12 

horas luz, 12 horas escuro) com temperatura controlada de 25 

ºC, tendo sido provida a alimentação dos misidáceos uma vez 

ao dia com náuplios de Artemia sp., enriquecidos com óleo de 

peixe e óleo de fígado de bacalhau. 

A leitura foi feita em 96 horas, observando a letalidade 

dos organismos. Na maioria dos testes realizados, precisou-se 

refinar o fator de diluição até conseguir chegar à CL50(96horas). 

Para o estudo de cinética da toxicidade, a diluição 

petróleo/água utilizada no teste agudo que gerou a média da 

CL50(96horas) foi repetida, confirmando o valor efetivo.  
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Um novo teste foi montado, seguindo a mesma 

metodologia, utilizando apenas a concentração ideal para 

CL50(96horas), e realizando contagem dos organismos testes a 

cada 24 horas. Com essa periodicidade de contagem, pôde ser 

observado o comportamento dos organismos em relação à 

amostra, e determinar a cinética, que busca evidenciar a 

mortalidade dos organismos em função do tempo de exposição 

ao agente tóxico. 

A partir da determinação da concentração letal mediana 

de HPA na amostra responsável pela CL50(96horas) do organismo 

teste, foi determinada a concentração de HPA na CL50(96horas) 

com auxílio da sonda Trios Optical Sensors enviro Flu-HC, 

responsável pela determinação do HPA através de um 

processo geral de fluorimetria na amostra. 

Para a leitura do teste, a sonda foi inserida na amostra e 

programada para realizar a medição de HPA a cada minuto, 

durante 96 horas (tempo de duração do teste agudo). Para 

determinação da concentração de HPA na CL50(96horas), foi 

analisado o resultado da concentração de HPA na amostra no 

mesmo momento em que foi analisado a CL50(96horas) no teste da 

cinética. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Semanalmente são realizados testes de sensibilidade 

com os organismos cultivados no laboratório de Toxicologia 

Ambiental da UNIVILLE – Unidade São Francisco do Sul – SC, 

de onde é proveniente o cultivo de Mysidopsis juniae utilizado 

nessa pesquisa. Durante o desenvolvimento deste estudo, 

todos os ensaios de sensibilidade apresentaram-se dentro dos 
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limites de controle de 2 desvios-padrão, garantindo assim a 

qualidade dos testes de toxicidade. 

Ao total foram realizados 30 testes agudos, sendo que 

11 apresentaram CL50(96horas) entre 0,6% a 2,67% utilizando as 

concentrações da solução estoque de 25% a 0,0078% + 

concentração controle, concentrações essas que mais se 

aproximaram a CL50(96horas) do organismo teste Mysidopsis 

juniae.  

A solução estoque utilizada possuía uma concentração 

de HPA inicial de 0,324 ppm. A Tabela 1 apresenta os 

resultados e média alcançada na determinação da CL50(96horas) 

do organismo teste considerando a faixa de concentração 

testada em cada ensaio selecionado. 

 
Tabela 1. Resultados dos testes agudos realizados para o 
cálculo da CL50 ao organismo teste Mysidopsis juniae em 
amostra contaminada com HPA. 

Teste Variação da 
concentração 

CL50(96h) 

1 5% a 25% 2,67% 

2 0,0078% a 2% 0,85% 

3 0,05% a 2% 1,87% 

4 0,05% a 2% 2,17% 

5 0,05% a 2% 1,20% 

6 0,05% a 2% 0,63% 

7 0,05% a 2% 0,60% 

8 0,05% a 2% 1,47% 

9 0,05% a 2% 1,37% 

10 0,05% a 2% 1,53% 



TOXICIDADE AGUDA DA FRAÇÃO SOLÚVEL DE HIDROCARBONETOS 
POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) DE PETRÓLEO AO MICROCRUSTÁCEO 

MARINHO Mysidopsis juniae 

942 
 

11 0,05% a 2% 0,83% 

Fonte: Autoria própria 

Com a finalização dos 11 testes agudos necessários 

para busca da CL50(96horas), utilizou-se a média dos resultados 

para determinação da CL50(96horas) do organismo teste 

Mysidopsis juniae sob a amostra de petróleo bruto dissolvido 

em água marinha artificial para determinação da cinética. É 

importante ressaltar que a medida dos HPA não representa a 

totalidade dos compostos presentes no petróleo, porém, foram 

selecionados como compostos de referência para este estudo. 

Para a análise dos dados apresentados na Tabela 1, foi 

tomada como base a média da CL50(96horas) de 1,38%±0,66% 

(em 13,8 mL/L) de todos os testes para dar continuidade ao 

processo, buscando a cinética da referida amostra.  

Nas amostras de 13,8 mL/L (CL50(96horas)), a concentração 

de HPA variou de 0,022ppm a 0,025 ppm. Testes realizados 

com outros organismos marinhos demonstraram valores de 

0,80 a 7,65 ppm para a CL50 (DEL BRIO et al., 2018). 

Cabe ressaltar que o organismo-teste padronizado para 

análises agudas toxicológicas, citado em norma brasileira, é o 

organismo-teste utilizado nesse trabalho Mysidopsis juniae. 

As amostras de petróleo utilizadas não são provenientes 

do mesmo local, podendo haver alterações em sua 

composição, o que pode justificar o desvio-padrão na CL50 de 

0,66%. 

Na realização de análises físico-químicas da amostra 

para água contaminada produzida (água + óleo), o somatório 

dos 16 HPAs e da totalidade dos 20 HPAs analisados (20 

parentais + alquilados) foi de 49,8 e 287,4 μg.L-1, 

respectivamente, observando-se uma predominância de 97,3% 
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de HPAs com 2 e 3 anéis aromáticos (somatório de parentais e 

alquilados) em relação aos hidrocarbonetos de 4 e 6 anéis 

aromáticos (IHARA, 2008). 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, foco desse 

estudo, constituem uma família de compostos caracterizada por 

possuir 2 ou mais anéis aromáticos fundidos em sua estrutura 

molecular. A amostra utilizada para preparação da solução 

estoque trata-se de petróleo bruto + água marinha 

reconstituída, amostra essa similar a utilizada no trabalho de 

Ihara (2008), composta 97,3% por HPAs com 2 ou 3 anéis 

aromáticos. Os resultados da cinética da toxicidade podem ser 

consultados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Cinética da Toxicidade Aguda de HPA. 

Réplica Tempo decorrido Total de 
organismos vivos 

1 

0 10 

24 9 

48 6 

72 5 

96 5 

2 

0 10 

24 7 

48 5 

72 5 

96 5 

3 

0 10 

24 7 

48 6 

72 5 

96 5 
Fonte: autoria própria 
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A partir da contagem dos organismos-teste nas amostras 

a cada 24 horas, observou-se que a mortalidade de 50% dos 

organismos foi ocasionada com um tempo decorrido de 

aproximadamente 48 horas após o início do ensaio, mantendo-

se os outros 50% dos misidáceos vivos até o final das 96 horas 

(Tabela 2). Percebe-se que as réplicas mantiveram quantidades 

de organismos vivos muito semelhantes ao longo de todo o 

ensaio, garantindo assim a confiabilidade nos resultados 

analisados neste estudo. 

A concentração dos HPAs na água do teste permaneceu 

entre 22,5 e 23,5 µg.L-1. O gráfico da Figura 2 apresenta as 

leituras realizadas a cada minuto pela sonda fluorimétrica 

Enviroflu da Trios Optical Sensors. 

 

Figura 2. Gráfico da concentração de HPA na CL50(96horas) 

(1,38%).  

 
Fonte: Autoria própria 
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Sugere-se que a variação, mesmo que pequena, pois 

encontra-se na faixa de 1 µg.L-1, nas primeiras horas de teste 

se devam ao fato da manipulação das amostras, transferindo a 

água entre frascos para a montagem do experimento. Logo 

após a estabilização do ensaio, em aproximadamente 12 horas, 

a concentração dos HPAs torna-se menos variável. 

Com a realização de testes com variados organismos, 

revela-se o Mysidopsis almyra e o poliqueta Ceratitis capitata 

serem mais sensíveis a hidrocarbonetos de petróleo afetados a 

baixas concentrações, estes resultados sugerem a informação 

de toxicidade de produtos petrolíferos para qualquer uma 

destas espécies indicadoras, demonstrando em geral, as 

concentrações letais de todas as espécies. Ambos 

invertebrados foram afetados pelas misturas óleo-água do mar 

em concentrações baixas. Para o Mysidopsis almyra, em 48 

horas de teste atingiu-se uma CL50(96horas) de 0,9 ppm 

(ANDERSON et al., 1976). 

Para o organismo-teste Mysidopsis juniae a CL50(96horas) 

foi localizada em 48 horas de teste, mesmo período de tempo 

ao localizado no trabalho de Anderson e colaboradores (1976). 

Porém, com uma concentração de HPA de aproximadamente 

0,023 ppm, valor menor se comparado às concentrações de 

Hidrocarbonetos de Petróleo necessárias para a localização da 

CL50(96horas) por Anderson e colaboradores (1976). Vale ressaltar 

esses mesmos autores realizaram os testes com medições de 

Hidrocarbonetos Totais de Petróleo, e o teste realizado com o 

organismo-teste Mysidopsis juniae realizou medições somente 

com HPA.  

 

CONCLUSÕES 
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Com a realização deste estudo observou-se a 

importância dos ensaios de toxicidade utilizando HPA como 

marcador de poluição por petróleo, especialmente em acidentes 

ambientais devido ao tempo de resposta necessário nesses 

eventos. 

A concentração letal para 50% dos organismos 

estudados, de 0,023 ppm, foi encontrada em torno de 48 horas, 

tempo que dependendo do tamanho do acidente pode ser 

despendido com eficácia no sentido de se ter um maior controle 

dos efeitos tóxicos dessa ocorrência, sendo possível 

desenvolver ações de mitigação dos impactos por intermédio 

da contenção e/ou absorção do material derramado. 

Cabe ressaltar que testes agudos como os realizados 

neste trabalho são utilizados para analisar respostas rápidas 

que os organismos possuem quando expostos a determinado 

estímulo/substância. Porém, há substâncias que são 

bioacumuladoras, passando de geração em geração, não tendo 

um efeito pontual, mas atingindo gravemente gerações futuras, 

afetando assim o meio como um todo. Para análise destes 

efeitos, são necessários testes crônicos e transgeracionais, que 

não foram o foco deste estudo. 

Este trabalho torna-se um ponto inicial para o 

desenvolvimento de tecnologia ambiental que vem ao encontro 

das necessidades do país, em função da crescente demanda 

do setor petrolífero. 
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RESUMO: Agrotóxicos são ingredientes ativos com alto grau de 
toxicidade aguda comprovada, e que causa problemas 
neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal e 
câncer. Desde 2008 o Brasil passou a ocupar o primeiro lugar 
no ranking dos países que mais fazem uso dessa substância. 
Mediante o cenário brasileiro esse estudo objetivou identificar, 
por meio da literatura científica os impactos do uso de 
agroquímicos para a saúde humana. Trata-se de uma Revisão 
de Literatura conduzida conforme a metodologia Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA), na bases de dados: National Library of Medicine 
(PubMed), Web of Science, SciVerse Scopus, Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(BIREME), Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 
Online (SciElo). Obteve-se 354 artigos, dos quais 21 foram 
selecionados para compor a amostra de pesquisa. Os impactos 
causados à saúde da população exposta aos agroquímicos são 
inúmeros e acometem significativamente diversos aparelhos 
humanos, dentre eles os sistemas: neurológico, endócrino, 
cardiovascular, pulmonar, renal e reprodutivo. Suas 
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complicações vão desde alergias ao produto até a ocorrência 
de câncer e morte súbita. A situação de pobreza, analfabetismo, 
baixa escolaridade e a atuação em atividades agrícolas 
constituem importantes fatores de risco para a ocorrência 
dessas patologias. 
Palavras-chave: Agrotóxico; Saúde; Alimentação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o fim da Segunda guerra mundial e o avanço do 

capitalismo as tecnologias de exterminação química utilizadas 

em contexto de conflitos armados foram diretamente 

transplantadas para o setor agrário como ferramenta 

estratégica de abertura de um novo mercado. (FREITAS; 

BOMBARDI, 2018; ABREU, 2014).  

O argumento de legitimação usado publicamente  era de 

que as substâncias químicas iriam atrelar-se a mecanização 

das lavouras para assim desenvolverem um novo modelo de 

produção alimentar, no qual a produtividade iria crescer o 

suficiente para acabar a fome no mundo, criando a partir dessa 

perspectiva o movimento da “Revolução verde” que anos mais 

tarde chegaria ao Brasil (SOUZA FILHO; AGUIAR; BARBOSA, 

2017; ABREU, 2014).  

Diante desse cenário construído, onde existiam tanques 

de guerra e armas químicas, surgem também os então 

chamados “defensivos agrícolas”. Com isso, configurando-se a 

base da modernização da agricultura com embasamento 

científico (ABREU, 2014). 

Nesse contexto, Brun et al. (2017) argumentam em seu 

estudo, que o crescimento do uso de agroquímicos na década 

de 80, se deu proporcionalmente ao desenvolvimento da 

agricultura, e têm representado um papel imprescindível para a 
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produção de alimentos no que se refere a estabilidade da 

produção agrícola. 

Dentre suas vantagens, o uso de agrotóxicos permite 

uma melhora no rendimento das culturas possibilitando o 

atendimento à demanda aumentada por alimentos em virtude 

do crescimento exponencial da população global - tal 

característica pode justificar a popularização de seu uso 

(CARVALHO, 2017). 

Sob essa perspectiva, a lei orgânica, nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989, do Ministério da Agricultura, define em seu artigo 

1º, que os agrotóxicos são: 

  
(...) produtos e agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 

implantadas, e de outros ecossistemas e também 

de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 

seres vivos considerados nocivos. 

 

Em contraponto ao Ministério da Agricultura, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA afirma que 

agrotóxicos são ingredientes ativos com alto grau de toxicidade 

aguda comprovada, e que causa problemas neurológicos, 

reprodutivos, de desregulação hormonal e câncer (BRASIL, 

2013).  

Nesse sentido, Brun et al. (2017) reforçam que o uso 

descuidado e excessivo de agroquímicos ocasiona possíveis 

riscos tanto para a saúde humana, como para o meio ambiente. 
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Todavia, caso seu uso seja muito baixo, o produto torna-se 

ineficiente para os seus fins.  

Outrossim, em seu estudo, Carvalho (2017) menciona 

que a utilização desenfreada de agroquímicos feita nos últimos 

anos, ocasionou inúmeros prejuízos ambientais como 

contaminação de ecossistemas, alimentos, recursos 

alimentares aquáticos, pesca e aquicultura - que indiretamente 

irão interferir na saúde dos seres humanos. 

Outro ponto importante, são os riscos no manuseio 

desses agroquímicos, principalmente, pelo agricultor. Segundo 

Bencko e Foong (2017), a maioria das vezes, a exposição 

acontece de maneira acidental. Com o potencial carcinogênico 

e genotóxico, as consequências podem ser irreversíveis. 

No que concerne ao cenário brasileiro, Lopes e 

Albuquerque (2018) trazem em seu trabalho, a frouxidão nos 

processos brasileiros quanto a regulação e fiscalização do uso 

de agroquímicos, proporcionando em virtude dessa fragilidade 

a consequente liberação de produtos proibidos em outros 

países. 

Deve ser de inteira responsabilidade do Ministério da 

saúde (MS), Secretarias de Estado de Saúde (SES) e 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) garantir de maneira de 

maneira integral a saúde da população por meio do SUS, e de 

todos os órgãos responsáveis pela vigilância, assistência e 

informação para os usuários exposto direta ou indiretamente 

aos agrotóxicos (NASRALA et al., 2014). 

Contudo, atualmente o SUS não conta com estímulos 

políticos e financeiros que venham contribuir para 

implementação da vigilância da saúde de populações expostas 

aos agrotóxicos. Vigora no Brasil um pacto político-econômico 

que busca prioritariamente atender aos interesses da bancada 
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ruralista, onde se encontra uma vasta liberação da questão do 

uso dos agrotóxicos em todos os âmbitos que compõem a 

estrutura institucional do país (CARNEIRO et al., 2015).  

Trazer esse olhar sobre a estrutura da saúde pública 

brasileira é essencial para entender que para além das 

explicações biológicas há um cenário político e econômico que 

está dando suporte ao adoecimento do país (RÜCKERT; 

ARANHA, 2018). 

Mediante o cenário descrito surge a necessidade da 

realização de estudos que possam identificar, por meio da 

literatura científica os impactos do uso de agroquímicos para a 

saúde humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho desenvolvido trata-se de uma pesquisa de 

revisão bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p. 50), é 

“construído a partir de material já elaborado, constituído de 

livros e artigos científicos”.  

O presente estudo foi desenvolvido conforme a 

metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 2009) e teve 

como questão norteadora: “Quais os impactos para a saúde 

humana a partir do uso de agrotóxicos?”.  

As buscas foram realizadas no período de 

setembro/2018 à novembro/2018 por meio de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Agroquímicos”, “Alimentação” e  

“Indústria Alimentícia” combinados por meio dos operadores 

booleanos “AND” e “OR”. Nas bases de dados de língua inglesa 

foram utilizados descritores indexados na Medical Subject 

Headings (MESH): “Agrochemicals”, “Food” e “Food Industry”. 
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Foram consultadas as bibliotecas e bases: National 

Library of Medicine (PubMed), Web of Science, SciVerse 

Scopus, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde (BIREME), Literatura Latino-americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciElo). 

Como critérios de inclusão foram considerados os 

trabalhos publicados nos últimos cinco anos, disponibilizados 

na íntegra, escritos nos idiomas inglês, espanhol e português e 

que respondiam à questão norteadora. Excluíram-se os artigos 

que não correspondiam à temática deste trabalho e que não se 

enquadravam aos critérios de inclusão. Também se retirou os 

estudos realizados em animais. Foram localizados 354 artigos, 

dos quais 21 artigos foram selecionados para compor a 

amostra. 

Na Figura 1, observa-se o percurso metodológico 

PRISMA – que inclui as fases de identificação, seleção, 

elegibilidade e inclusão. 
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Figura 1. Identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos 

artigos que abordam os impactos provocados pelos agrotóxicos 

à saúde humana conforme a metodologia PRISMA. 

 
Fonte: PRISMA, 2009 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram organizados em ordem 

cronológica e apresentados em um quadro-síntese conforme 

pode ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Amostra de artigos. Relação entre referência da 

publicação e impactos à saúde humana. 

Autores Impactos à saúde humana 

CARVALHO, 2017 Câncer de próstata 
Outros tipos de câncer 
Obesidade  
Desregulação endócrina  

JAYASUMANA et al., 
2017 

Doença renal crônica 

GONG et al., 2016 Envenenamento  

SIEKE, 2018 Desregulação endócrina 
Problemas no sistema sensorial e 
motor 
Risco cumulativo em gestantes 

WAHID et al., 2017  Distúrbios neurológicos 
Doença renal 
Doenças cardiovasculares 
Obesidade  

NGUYEN-VIET, 2017 Neoplasias 

THOMPSON et al., 
2017 

Transferência placentária 
Envenenamento pelo leite materno 
Neoplasias 
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Distúrbios neurológicos 
Distúrbios reprodutivos (fertilidade 
reduzida, aborto espontâneo, 
qualidade do sémen) 
Desregulação endócrina 
Anomalias nos órgãos reprodutivos 

SEKHOTHA; 
MONYEKI; SIBUYI, 
2016 

Enfarte do miocárdio 
Insuficiência cardíaca congestiva 
Acidente vascular cerebral 
Arritmia cardíaca  
Morte súbita 

IBENEME et al., 
2016 

Doenças pulmonares 
Alergias 
Arritmias 

REDMON et al., 
2014 

Doença renal crônica 

GANGEMI et al., 
2016 

Alteração epigenética 
Neoplasia 
Diabetes mellitus tipo 2 
Distúrbios neurodegenerativos 
Autismo e problemas cognitivos 
Transferência via transplacentária 
Distúrbios reprodutivos (fertilidade 
reduzida, aborto espontâneo, 
qualidade do sémen) 
Defeitos congênitos 

BERG et al., 2017 Acúmulo no leite materno 
Desregulação endócrina na 
puberdade 
Desenvolvimento neurocognitivo e 
comportamental reduzido em bebês 
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amamentados 
Transferência plascentária 
 

SINYANGWE; 
MBEWE;  
SIJUMBILA, 2016 

Obesidade 
Diabetes mellitus tipo 2 
Doenças neurodegenerativas 
Síndrome metabólica 
Doenças cardiovasculares 

LOZOWICKA et al., 
2015    

Genotoxicidade  
Neurotoxicidade 
Câncer  
Envenenamento 
Problemas cardíacos  
Doenças respiratórias 
Efeitos teratogênicos 
Distúrbios reprodutivos 

CHEN et al., 2014 Doenças neurodegenerativas 

FLORES; 
CASTILLO, 2016 

Neoplasias 

TOFOLO et al., 2014 Dores de cabeça 

Tontura 

Fadiga  

Visão turva 

Vômitos 

Depressão 

Hipertensão  

Câncer da mama 

Câncer do fígado  

Câncer da próstata 
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CARGNIN; ECHER; 

SILVA, 2017 

Náuseas 
Vômitos 
Dor de cabeça, tontura 
Salivação, sudorese, 
Desorientação 
Parestesia, irritação da pele e das 
mucosas, 
Problemas musculares 
Doenças respiratórias 
Arritmias e sangramento 
Convulsões 
Envenenamento 
Morte 

VIERO et al., 2016 Câncer 

Dor de cabeça 

Dor no estômago 

Envenenamento 

Intoxicação 

Problemas psicológicos 

NERILO et al., (2014) Irritação nos olhos 

Dermatite  

Neuropatia periférica 

Disfunção motora 

Disfunção neurocomportamental  

Sensação de queimadura na face 

Tontura 

Asma 

Problemas respiratórios  

GURGEL et al., 2017 Câncer 

Mutagênese 
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Teratogênese 

Manifestações neurotóxicas  

SHINOHARA et al., 

2017 

Cefaleia 

Visão Turva  

Vertigem 

Fadiga 

Fraqueza 

Cãibras  

Parestesia 

Distúrbios Cognitivos (dificuldade de 

concentração, esquecimento e 

confusão mental) 

Fonte: própria dos autores, 2018. 

 

Cerca de vinte e cinco milhões de trabalhadores do ramo 

da agricultura em todo o planeta são expostos e envenenados 

por agroquímicos a cada ano. Todavia, além de prejuízos 

ambientais, essa vulnerabilidade de exposição culmina no 

aparecimento de inúmeras patologias, dentre elas o câncer de 

próstata, obesidade e desregulação hormonal - constituindo 

uma importante questão para a saúde pública no que diz 

respeito ao uso desses produtos (CARVALHO, 2017). 

Ainda no que diz respeito a intoxicação de trabalhadores 

rurais a partir de pesticidas, estudos de Tofolo et al. (2014) 

ressaltam o Brasil como um dos maiores utilizadores de 

pesticidas na agricultura. De igual modo, também chamam 

atenção para o cenário de crescimento do setor de 

agroquímicos no país que não foi acompanhado por  práticas e 

métodos de segurança (CARDOSO et al., 2017).  
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Um exemplo disso foi que ao entrevistar trabalhadores 

rurais notou-se ser comum o relato de sintomas e/ou casos de 

adoecimento causados por agroquímicos. Entre os mais citados 

estavam: dores de cabeça, tontura, fadiga, visão turva, vômitos, 

depressão, hipertensão, cânceres da mama, do fígado e da 

próstata (TOFOLO et al., 2014; RODRIGUES; 

SILVA;BORTOLETO, 2018;  MORIN; STUMM, 2018). 

Quanto aos sintomas temporários e não específicos que 

aparecem frequentemente em trabalhadores rurais 

responsáveis pelo uso e manuseamento desses insumos 

químicos, Nerilo et al., (2014) e Cezar-vaz et al. (2016) 

apontam: Irritação dos olhos, dermatite, neuropatia periférica, 

disfunção motora, disfunção neurocomportamental, sensação 

de queimadura na face, tonturas, asma e demais problemas 

respiratórios.  

SHINOHARA et al., 2017 ainda corroboram com estudos 

já citados, ao trazerem uma observação quanto às falhas no 

uso do receituário agronômico o qual deveria ter o papel de 

contribuir para o controle do uso desses agroquímicos.  

Os autores ainda trazem a exposição de um estudo 

realizado com trabalhadores rurais de Nova Friburgo onde 

observou-se uma alta prevalência de sinais e sintomas 

relacionados à exposição a esses produtos como: cefaleia, 

visão turva, vertigem, fadiga, fraqueza, cãibras, parestesias e 

distúrbios cognitivos. 

Corroborando com esses achados, Gong et al., (2016) 

trazem em uma pesquisa, desenvolvida na China, os 

importantes impactos à saúde dos seres humanos e agressões 

ao meio ambiente, que ocasiona contaminação das águas e 

envenenamento dos agricultores. 
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Sob essa perspectiva, Jayasumana et al. (2017), 

abordam em seus estudos a ocorrência de Doença Renal 

Crônica em indivíduos previamente expostos à agrotóxicos, 

todavia, salienta-se que determinante sociais interferem de 

forma a potencializadora para ocorrência da patologia. Dentre 

os determinantes destacam-se: o baixo peso ao nascer, 

malária, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, 

alcoolismo e uso de fármacos da classe dos antiinflamatórios 

não esteroidais e plantas nefrotóxicas. 

Em colaboração aos achados do estudo anterior, 

Redmon et al. (2014) e Reveiz et al. (2018), referem o 

aparecimento de doença renal crônica de etiologia não 

confirmada e sem associações à comorbidades como diabetes 

ou hipertensão.  

De acordo com os autores, condição se destaca por ser 

assintomática, progressiva e irreversível, além disso, biópsias 

do órgão afetado indicam fibroses tubulointersticiais e atrofia 

tubular. Esses achados juntamente à maior incidência em 

populações agrícolas sugerem fortemente uma consequência à 

saúde quanto ao uso de nefrotóxicos ambientais. 

Já em um estudo realizado no Suriname, foram 

encontradas evidências nos alimentos do uso de dois pesticidas 

proibidos. Dentre seus efeitos tóxicos, Wahid et al. (2017) 

mencionam o aumento de peso corporal, glomerulonefrite, 

aneurisma de vasos sanguíneos. O autor ainda destaca maior 

vulnerabilidade aos riscos por parte de mulheres grávidas e 

crianças. 

Quanto aos impactos à saúde de mulheres e crianças, 

um estudo confirmou concentração de agroquímicos em soros 

materno e umbilical de mães, sugerindo potencial transferência 

placentária para o feto e consequentes efeitos adversos à 
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saúde do binômio mãe-filho (THOMPSON et al, 2017). 

Gangemi et al. (2016), reforçam as crianças, gestantes, e 

trabalhadores do campo como principal grupo de risco. Além 

disso, acrescenta problemas relacionados a distúrbios 

reprodutivos como: fertilidade reduzida, aborto espontâneo e 

diminuição da qualidade do sémen. 

Outrossim, Berg et al. (2017), destacam em seu estudo, 

além do acúmulo de químicos no leite materno e transferência 

via transplacentária de agroquímicos, a ocorrência de distúrbios 

de regulação endócrina na puberdade e desenvolvimento 

neurocognitivo e comportamental reduzido em bebês 

amamentados. 

Ainda no que refere a essa população, uma pesquisa 

desenvolvida na Alemanha, onde as leis que regulamentam o 

uso de agroquímicos são mais rígidas, obteve achados 

importantes referentes aos impactos negativos à saúde infantil. 

De acordo com Sieke (2018), foi constatado a ocorrência de 

efeitos crônicos na divisão motora e sistema sensorial. Destaca-

se que o risco foi mais evidenciado em crianças, embora tenha 

se observado o efeito cumulativo em gestantes. 

Em contrapartida às doenças renais, um estudo traz as 

consequências do uso de agroquímicos para o sistema 

cardiovascular humano, resultando em aposentadorias por 

doenças do coração e óbitos sem causa especificada. Sintomas 

como edema em membros inferiores, palidez e taquicardia 

foram comumente referenciados por trabalhadores agrícolas. 

Sugere-se que tais condições ocorram em virtude do aumento 

do fibrinogênio plasmático (SEKHOTHA; MONYEKI; SIBUYI, 

2016). 

Ibeneme et al. (2016) destacam a ocorrência de 

repolarização ventricular significativamente prolongada, 
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sugerindo arritmias cardíacas mediante exposição a 

agroquímicos. Não obstante, também foram observados sinais 

indicativos de doença pulmonar obstrutiva crônica, à saber: 

limitação no fluxo de ar das vias aéreas periféricas e alterações 

na complacência pulmonar.  

Defende-se que, em virtude da situação de pobreza e 

baixa escolaridade, os pequenos agricultores adquirem pouco 

conhecimento quanto ao uso seguro de pesticidas bem como 

recursos limitados para a compra de equipamentos adequados 

destinados à aplicação segura ocasionando aversão ao risco e 

consequente envenenamento (GONG, 2016; BRITO et 

al.,2018). 

Não obstante, os alimentos industrializados têm grande 

relação com o potencial agrotóxico contido nos legumes e frutas 

usados para obter o produto final. Um estudo realizado por 

Flores e Castillo (2016) em indústrias produtoras de geleia, 

trouxe a evidência que traços das substâncias tóxicas 

carcinogênicas usadas em frutas para mantê-las frescas e com 

aroma podem permanecer ativas após o preparo.  

Além disso, um comparativo feito entre a geleia 

industrializada e a caseira conclui que essas substâncias 

voláteis tóxicas se dissipam mais em preparos caseiros devido 

a temperatura elevada empregada (FLORES; CASTILLO, 

2016). 

Sob esse prisma de observação, Chen et al. (2014) 

constataram a prevalência de resíduos químicos de baixo nível 

em frutas, verduras e mel que estão disponíveis no mercado 

para consumo humano. Quanto a esses compostos, os autores 

destacam seu potencial para ocasionar doenças 

neurodegenerativas.  
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Em corroboração a esse estudo, uma pesquisa 

desenvolvida em Almaty, Cazaquistão, em pepinos e tomates 

apontou concentrações aumentadas de agentes químicos. Tal 

achado, de acordo com Lozowicka et al. (2015), pode ocasionar 

problemas relacionados a genotoxicidade, neurotoxicidade, 

câncer, envenenamento, problemas cardíacos, doenças 

respiratórias, efeitos teratogênicos e distúrbios reprodutivos. 

Em meio a esse contexto, Sinyangwe, Mbewe e 

Sijumbila (2016), trazem a questão do analfabetismo dos 

pequenos agricultores de Zâmbia como um fator importante 

para a utilização exagerada de agroquímicos. Nesse sentido, 

foram verificadas as concentrações aumentadas de 

agroquímicos em três vegetais comercializados em Lusaka. 

Dentre os malefícios observados destacam-se: obesidade, 

diabetes mellitus tipo 2, doenças neurodegenerativas, síndrome 

metabólica e doenças cardiovasculares. 

Diante disso, o INCA (2015) nos mostra que o não só 

alimentos naturais possuem índices de agrotóxicos. Alimentos 

industrializados e processados, como biscoitos, salgadinhos e 

cereais matinais, ingredientes, como milho, trigo e cevada, 

carnes e leite possuem traços substâncias tóxicas em sua 

composição capazes de causar neoplasias em humanos. 

Já o estudo de Nguyen-Viet (2017), apontou a influência 

econômica no uso do agrotóxico. Como a produção agrícola, no 

Vietnã, principalmente, dos pequenos produtores, não era 

competitiva, eles recorreram ao uso de agrotóxicos a fim de 

aumentar a produção e durabilidade dos produtos. No entanto, 

verificaram uma relação com a incidência de neoplasia, mesmo 

apontando outras causas como obesidade e sedentarismo.  

Nesse sentido, Munhoz et al. (2016) apontam que as 

causas carcinogênicas estão associadas ao contato frequente 
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com agrotóxicos e que sujeitos obesos têm de 1,5 a 3,5 chances 

de desenvolver neoplasia. Além disso, a prática regular de 

exercício físico, melhora a resposta imunológica e  trânsito 

intestinal, o qual, estando em pleno funcionamento, as 

substâncias cancerígenas são eliminadas mais rapidamente, 

impedindo, assim, a estase dessas substâncias e consequente 

instalação no trato intestinal.  

De acordo com Carneiro et al. (2015) os profissionais da 

saúde não estão devidamente capacitados para auxiliar no 

diagnóstico de doenças relacionadas aos agrotóxicos, tais 

como neuropatias, imunotoxicidade, alterações endócrinas, 

alterações do sistema reprodutor, do desenvolvimento e do 

crescimento, e produção de neoplasias, entre outros danos à 

saúde. Sabendo que esse ocultamento e falta de diagnósticos 

favorece os interesses do mercado e mantém uma série de 

enfermidades sem evidência necessária.  

Gurgel et al. (2017), reforçam em seu estudo que, em 

virtude do cenário político e econômico vigentes, o Brasil tem 

incentivado e mantido práticas corporativistas e beneficiadoras 

de determinados grupos em detrimento de outros, 

estabelecendo condições desfavoráveis para os setores menos 

organizados da sociedade, destacando-se principalmente os 

trabalhadores e moradores de áreas rurais. 

Segundo Carneiro et al. (2015) fica só a cargo das 

agências regulatórias provar que agrotóxicos são produtos 

tóxicos. Não há em contraposição a isso nenhum 

posicionamento por parte das empresas que produzem a 

substância de provar o contrário. Por essas, nunca foi colocado 

que os agrotóxicos são nocivos a saúde humana e o meio 

ambiente.  
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CONCLUSÕES  

 

Os impactos causados à saúde da população exposta 

aos agroquímicos são inúmeros e acometem significativamente 

diversos aparelhos humanos, dentre eles os sistemas: 

neurológico, endócrino, cardiovascular, pulmonar, renal e 

reprodutivo. Suas complicações vão desde alergias ao produto 

até a ocorrência de câncer e morte súbita.  

Neste sentido, pode-se destacar a genotoxicidade como 

um dos efeitos mais preocupantes sobre o uso de 

agroquímicos. Outro ponto importante é o acometimento dos 

fetos humanos em virtude da contaminação via transplacentária 

de mães expostas aos agrotóxicos, ocasionando defeitos 

congênitos. 

A situação de pobreza, analfabetismo, baixa 

escolaridade e a atuação em atividades agrícolas constituem 

importantes fatores de risco para a ocorrência dessas 

patologias. Além disso, crianças, gestantes e trabalhadores 

agrícolas constituem grupos especialmente vulneráveis à ação 

desses químicos. 

A maioria dos estudos apontou para a necessidade de 

implantação de programas educativos, cujo público alvo são os 

trabalhadores rurais e a população que consomem esses 

produtos. O programa teria como objetivo alertar quanto os 

riscos decorrentes da exposição aos agrotóxicos.  

Outro ponto abordado nos estudos diz respeito aos 

órgãos fiscalizadores, que devido às fragilidades nos recursos 

humanos, tanto na quantidade, quanto na capacitação destes 

contribui para a venda indiscriminada e utilização inadequada 

dos agrotóxicos, o que pode resultar no aumento das doenças 

prevalentes decorrentes do uso e ingestão desses produtos.  
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras e apresentações de 
trabalhos, subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da 
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, 
reiterar o intuito Educacional, Biológico e Ambiental de 
inserir todos que formam a Comunidade Acadêmica 
para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
 Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia interativa, Farmácia interrativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 
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