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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 integrativa 1, 2, 3 e 4”; 

Biotecnologia interativa; Odontologia interativa, 

Farmácia interativa, Meio ambiente: uma visão 

intrativa 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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RESUMO: A água é de fundamental importância para a vida de 
todas as espécies e diante da problemática da falta de água no 
semiárido nordestino uma das alternativas é recorrer a outras 
fontes como poços subterrâneos e cisternas. Com a crescente 
contaminação da água por diversos poluentes, o que torna este 
recurso cada vez mais escasso e impróprio para o uso, surge à 
necessidade do desenvolvimento de novos métodos de 
tratamento que sejam acessíveis, eficientes, renováveis e que 
não produzam resíduos poluentes que degradem o meio 
ambiente. Devido a isto o uso de adsorventes naturais tem se 
tornado uma das alternativas mais investigadas para o 
tratamento de águas sejam para remoção de poluentes 
orgânicos ou inorgânicos. O presente estudo tem por objetivo 
desenvolver metodologias analíticas utilizando cromatografia 
em coluna, e como adsorvente a casca e a semente do 
maracujá (Passiflora edulis) e a realização de testes físico-
químicos em amostras aquosas. Foram analisadas medidas de 
pH,  turbidez, condutividade elétrica, dureza e os níveis de 
cloreto. Após as análises das amostras foi observado que os 
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valores obtidos estão de acordo com os padrões estabelecidos 
pela portaria 5/2017 do Ministério da Saúde, com exceção do 
índice de pH e turbidez, os quais em algumas amostras se 
apresentaram fora dos padrões  indicados. 
Palavras-chave: Cromatografia. Adsorção. Maracujá. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial para a existência 

de vida. Todos os seres vivos dependem dela para sobreviver, 

pois constitui cerca de 70 % do corpo humano, ajuda a manter 

a temperatura corporal, participa e permite a ocorrência de mais 

de 50 % das ações do organismo, equilíbrio eletrolítico 

(VAITSMAN, 2005), em decorrência destes e outros fatores, o 

seu fornecimento para o ser humano é de importância 

fundamental para manutenção da vida. 

A carência hídrica é um dos principais problemas para a 

sobrevivência e melhoria da qualidade de vida das populações 

da região semiárida nordestina (AMORIM; PORTO, 2001). A 

problemática da escassez de água nessa região caracteriza-se 

principalmente pela irregularidade de chuvas que é concentrado 

em quatro meses (fevereiro a maio) com uma variabilidade 

interanual e pela má qualidade das águas disponíveis. Ao longo 

do ano verifica-se um longo período, geralmente chamado de 

estiagem, sem a ocorrência de eventos significativos de 

precipitação. A demanda de evaporação é elevada nessa 

região, segundo Gnadlinger (2001) a taxa pode chegar até 

3.000 mm anuais. Por esse motivo, é uma região muito carente 

em relação à distribuição de água (SOUZA et al., 2011). 

De acordo com Lima e Farias (2011), a qualidade da 

água está em contínua mudança com os impactos resultantes 

das ações humanas. O controle da qualidade da água de uma 
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determinada região deve englobar uma verificação das 

principais práticas que venham a afetar na qualidade destas 

águas. Os principais causadores dos componentes que entram 

aos meios aquáticos e de alguma forma promovem a alteração 

de sua qualidade são as variações atmosféricas e a utilização 

do solo. Segundo Konig (2008), as principais fontes de poluição 

das águas são derivadas do alto grau de urbanização associado 

à falta de ações de saneamento básico, em especial, aquelas 

relativas com a coleta e tratamento de lixo e esgotos domésticos 

do desenvolvimento da indústria e seus despejos compostos 

com os mais variados poluentes como, por exemplo, os 

resíduos resultantes de indústrias químicas, têxtil, papel, 

curtumes, alimentícia, bebidas entre outras. Além do aumento 

da produção agrícola que demanda uma quantidade maior de 

fertilizantes inorgânicos e variados agrotóxicos que são 

transportados pelas águas por meio do escoamento superficial 

chegando aos corpos hídricos.  

A busca por formas de redução de contaminantes da 

água tem fundamental importância para preservar este recurso 

cada vez mais escasso. Santos (2015) comenta que existe a 

necessidade em buscar materiais alternativos, como os 

materiais que possuem capacidade de adsorção amplificando 

os estudos com foco principal no uso de biomassas, estas que 

fazem parte do resíduo da atividade agroindustrial do país. 

Consequentemente, seriam reparadas duas amplas questões, 

a disposição final inapropriada do resíduo, visto que este 

material retornaria para a indústria como matéria-prima para a 

fabricação de um produto de maior utilidade e a retirada eficaz 

de contaminantes da água. O que ressalta ainda mais a 

importância, desse presente estudo, que buscará investigar o 

potencial de adsorção de um material natural. 
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Em razão disso, o presente estudo visa desenvolver 

metodologias de purificação de águas de poços e de 

abastecimento do Município de Cuité-PB, e águas do Rio 

Piranhas do município de Jardim de Piranhas-RN, utilizando a 

cromatografia em coluna como método analítico por meio de um 

adsorvente natural obtido da semente e da casca do maracujá, 

visando adequar o teor de turbidez e condutividade elétrica, 

propondo adquirir uma água de maior qualidade 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados 

3 pontos distintos do município de Cuité PB e 1 ponto localizado 

no município de Jardim de Piranhas - RN, onde foram coletadas 

3 amostras de cada ponto no período de janeiro a março de 

2018. O quadro 1 informa a localização dos pontos. 

Quadro 1: Localização dos pontos. 
Pontos Analisados Localidade 

A Av. Petrônio Figueiredo – Cuité  

B Rua: Pedro Gondim-Cuité  

C Rua: Petrônio Figueiredo-Cuité  

D Rio Piranhas -Jardim de Piranhas-

RN  

Fonte: Dados da pesquisa. 

            Na coleta das amostras de água, foram utilizadas 

garrafas de politereftalato de etileno (PET) com capacidade 1,5 

L a 2,0 L. Estas, foram previamente higienizadas, lavadas com 

água em estudo, preenchidas e mantidas em refrigeração até a 

análise, com o intuito de evitar alterações nas características 

das mesmas. 
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Determinação de propriedades físico-químicas das águas 

coletadas 

           As análises foram realizadas nos laboratórios de 

Química Analítica, Farmácia Escola e laboratório de 

Biocombustíveis do Centro de Educação e Saúde da 

Universidade Federal de Campina Grande e seguiram 

metodologias recomendadas pelo manual prático de análise de 

água da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA,1998) e pelo livro Águas e Águas métodos laboratoriais 

de análises físico químicas e microbiológica (MACÊDO, 2001). 

Todas as determinações foram realizadas em triplicata para um 

melhor tratamento de dados. 

Potencial hidrogeniônico (pH)   

           A determinação de pH das amostras foram realizadas 

em um peagâmetro pH 21 – Hanna, sendo o mesmo 

previamente calibrado com soluções tampão ácido de 7,00 ± 

0,01 e básico de 4,00 ± 0,01. 

 

Turbidez   

           A turbidez foi determinada por um turbidímetro modelo 

TB1000, previamente calibrado com soluções padrões de 0,1 

NTU, 0,8 NTU, 8 NTU, 80 NTU e 1000 NTU. Em seguida foram 

adicionadas as amostras e realizada a leitura. 
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Condutividade Elétrica   

           A condutividade foi determinada utilizando um 

condutivímetro mCA-150/Mca-150P sendo previamente 

calibrado com solução padrão de cloreto de potássio (KCl) 

146,9 μS/cm ± 0,5%, com uma temperatura padronizada de 

25ºC. 

Dureza 

           Para determinação da dureza foi utilizado o método 

clássico de volumetria de complexação utilizando o agente 

titulante EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) e utilizando 

como indicador negro de eriocromo - T. O volume obtido na 

titulação foi utilizado para determinação dos resultados. 

(MACEDO, 2001). 

 

Cloretos  

           Na determinação do teor de cloreto foi utilizado a 

volumetria de precipitação com nitrato de prata (AgNO3) pelo 

método de Mohr. Os cálculos da concentração de cloreto foram 

obtidos por meio da equação (2.0) (ALPHA, 1998). 

 

Tratamento com adsorventes 

           Após a determinação dos parâmetros físico-químicos 

foram realizados testes de adsorção, onde as amostras foram 

tratadas por meio de uma coluna preparativa para o adsorvente 

natural.  As medidas analisadas de condutividade e turbidez 
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foram realizadas antes e após o tratamento com o adsorvente 

para comparação dos resultados. 

Cromatografia em coluna da casca e semente do Maracujá 

(Passiflora edulis) 

           Para a preparação da coluna com o adsorvente natural, 

primeiramente, foi separado a casca da semente do maracujá 

e levado para secar ao sol. Após a secagem foi reallizado a 

mistura dos pós e, com o auxílio de uma balança semi-analítica 

foram pesados 30g do mesmo. Logo, foi feito a primeira 

lavagem utilizando 400 mL de água destilada, seguidas de mais 

3 lavagens de 200 mL cada. Posteriormente, foi realizado a 

montagem da coluna e efetuado 5 lavagens com 50 mL de água 

destilada, cada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

pH 

Os De acordo com a Portaria nº 5/2007 do Ministério da 

Saúde, a faixa de pH para águas de consumo, deve estar 

compreendida entre 6 a 9,5.  

A tabela 1 apresenta os valores médios de pH obtidos 

nos experimentos realizados dos pontos do município de Cuité-

PB e Jardim de Piranhas – RN, e seus respectivos desvios 

padrão.  

Os valores encontrados de pH para os pontos A, B e C 

foram respectivamente: 3,27, 4,45 e 4,42 caracterizando as 

amostras como ácidas, dessa forma esses pontos encontram-

se fora dos valores estabelecidos pela portaria n° 5/2007 do 

Ministério da Saúde. Já o ponto D, apresentou valor de pH igual: 

7,65 caracterizado por um pH levemente básico, sendo portanto 
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aceitável para o consumo humano de acordo com a portaria n° 

5/2007 do Ministério da Saúde. A maioria das águas 

subterrâneas tem pH entre 5,5 e 8,5. Em casos excepcionais 

pode variar entre 3 e 11 (Santos, 2013).  

 
Tabela 1. Valores médios de pH para as amostras de água dos pontos 

analisados. 
Pontos analisados Valores médio de pH VPM 

Ponto A 3,27 ± (0,01)  
Ponto B 4,45 ± (0,03) 6,0 a 9,5 

Ponto C 4,42 ± (0,03)                 

Ponto D 7,65 ± (0,02)  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo Veiga (2005) as variações nos valores de pH 

podem estar relacionados com sua alta concentração de 

amônia uma vez que é muito influenciado pela quantidade de 

matéria orgânica em decomposição, sendo que quanto maior a 

quantidade de matéria orgânica disponível, menor o pH, pois 

para haver decomposição desse material muitos ácidos são 

produzidos. 

Condutividade elétrica   

A condutividade elétrica da água representa a sua 

capacidade de transmitir a corrente elétrica em função da 

presença de substâncias dissolvidas, que se dissociam em 

ânions e cátions. Quanto maior a concentração iônica da 

solução, maior é a oportunidade para ação eletrolítica 

consequentemente, maior a capacidade em conduzir corrente 

elétrica (ALPHA, 1998). A condutividade elétrica é influenciada 

pelas características pedológicas do solo, ou seja, a região de 

maior concentração iônica corresponde com a área em que a 
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textura do solo é mais fina, reduzindo a lavagem de sais. 

(MONTENEGRO et al., 2001 apud ANDRADE et al., 2012). Na 

tabela 2 está disposto os valores médios referente a este 

parâmetro.  

 
Tabela 2. Valores médios de condutividade elétrica de água dos pontos 

analisados. 
Pontos analisados Valores médios de 

Condutividade (mS.cm-1) 

VPM 

Ponto A 3,53 ± (0,04)  

Ponto B 3,32 ± (0,01) Não 

Ponto C 2,64 ± (0,02) Especificado 

Ponto D 0,215 ± (0,03)  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Para a condutividade elétrica foram encontrados valores 

para os pontos A e B de 3,53 e 3,32 mS.cm-1 respectivamente, 

e para os pontos C e D, os valores foram 2,64 e 0,215; mS.cm-

1 respectivamente, evidenciando a maioria dos pontos, serem 

áreas onde ocorre uma maior concentração de sais, tanto no 

solo quanto na água subterrânea, no entanto, o Ministério da 

Saúde não estabelece um valor máximo permitido para 

condutividade elétrica. 

Vieira et al. (2012) , Santos e Mohr (2013) obtiveram 

valores um pouco menores para a condutividade, iguais a 

0,395; 0,444; 0,506 mS.cm-1  e  0,1725; 0,1637; 0,633 mS.cm-1 

respectivamente. Oliveira et al. (2016) obteve resultados 

semelhantes com valores iguais a 0,0321 e 0,376 mS.cm-1. 

Enquanto Farias, Farias e Neto (2016) encontraram valores que 

variaram de 140 a 1522 mS.cm-1. 
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Turbidez 

A turbidez da água é provocada pela presença de 

materiais sólidos em suspensão tais como: algas, plâncton, 

matéria orgânica e entre outras substâncias como o zinco, ferro, 

manganês e areia, resultantes do processo natural de erosão 

ou de despejos domésticos e industriais em suspensão, que 

reduzem a sua transparência (ALPHA, 1998). Segundo Libânio 

(2010) a turbidez de águas subterrâneas geralmente 

apresentasse inferior 1 NTU, normalmente decorrente da 

presença de ferro e manganês. Na tabela 3 está disposto os 

valores médios referente a este parâmetro.  

 
Tabela 3. Valores médios de turbidez de águas dos pontos analisados. 

Pontos analisados Valores médios de 

Turbidez (NTU) 

VPM 

Ponto A 0,46 ± (0,15)  

Ponto B 0,10 ± (0,06) 5,0 NTU 

Ponto C 0,03 ± (0,11)  

Ponto D 52,9 ± (0,08)  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a turbidez os valores encontrados para os pontos 

A, B e C apresentaram valores entre 0,46; 0,10 e 0,03 NTU 

respectivamente e para o ponto D valor de 52,9 NTU. Apenas o 

ponto D apresentou valor acima de 5 NTU o valor que esta fora 

dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para água 

de consumo humano. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Vieira et 

al. (2012) que foram iguais a 0,43; 0,72 e 0,33 NTU e por Santos 

e Mohr (2013) de 1,360; 0,256 e 0,104 NTU enquanto Castro et 

al (2014) obteve valores entre 0,02 e 26,4 NTU e Veiga (2015) 

valores entre 0,87 a 34,64 NTU. Em dados apresentados por 
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Oliveira et al. (2016) os valores variaram entre 0,71 a 33,34 NTU 

em poços analisados em comunidades rurais de São Luís – MA. 

Dureza total 

A dureza da água é expressa em mg/L de equivalente 

em carbonato de cálcio (CaCO3) e pode ser classificada em 

mole ou branda quando < 50 mg/L de CaCO3; dureza moderada 

entre 50 mg/L e 150 mg/L de CaCO3; dura: entre 150 mg/L e 

300 mg/L de CaCO3; e muito dura quando apresentar dureza > 

300 mg/L de CaCO3 (ALPHA, 1998). Segundo Silva (2015) a 

dureza não consiste em um contaminante, porém uma 

característica da água que apresenta uma grande variação em 

todo o mundo e que apresenta impactos a saúde humana 

quando utilizada para fins potáveis.  

Em águas subterrâneas principalmente devido ao 

processo de lixiviação da água no solo é em geral mais duras 

do que as águas superficiais. Águas que apresentam uma alta 

dureza reduzem a formação de espuma, o que implica em um 

maior consumo de sabões e xampus, além de ocasionar 

incrustações nas tubulações de água quente, caldeiras e 

aquecedores, devido à precipitação dos cátions em altas 

temperaturas (ALPHA, 1998). A seguir, a tabela 4 apresenta os 

resultados das amostras analisadas. 
 

Tabela 4. Valores médios de dureza total de águas dos pontos 
analisados. 

Poços analisados Valores médios de 

Dureza total 

VPM 

Ponto A 52,2 ± (0,26)  

Ponto B 254,22 ± (0,04) 500 mg. L-1 

Ponto C 221,39 ± (0,10)  

Ponto D 1,15 ± (0,15)  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os valores encontrados para a dureza total que é 

representada pela soma das concentrações de íons cálcio e 

magnésio na água, expressos como carbonato de cálcio 

(CaCO3) das amostras analisadas dos pontos A e B apresentam 

os valores 52,2 e 254,22 mg/L CaCO3 respectivamente sendo 

classificada como dureza moderada para o poço A e água dura 

para o ponto B, no entanto dentro dos padrões estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde, que estabelece para dureza total o 

teor de 500 mg/L de CaCO3 como valor máximo permitido para 

água potável.  

As amostras dos pontos C e D apresentaram valores 

221,39 e 1,15 mg/L de CaCO3 respectivamente, classificando o 

ponto C como agua  dura, o ponto D como agua mole ou 

branda, no entanto dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, que estabelece para dureza total o teor de 

500 mg/L de CaCO3 como valor máximo permitido para água 

potável.  

Em dados apresentado por Vieira et al (2012) e Santos e 

Mohr (2013) encontraram valores para dureza total de águas de 

poços 54,29; 60,48 e 22,68 mg/L de CaCO3 e 56,7; 53,4 e 60,7 

mg/L de CaCO3 respectivamente. Lima et al. (2015) obteve 

valores semelhantes ao deste estudo com resultados iguais a 

171,972; 273,132 e 384,4 mg/L de CaCO3. Abdalla et al. (2010) 

encontrou teores de dureza que variaram de 27,54 a 117,6 mg/L 

de CaCO3 em poços no município de Rosário- MA, Veiga (2015) 

obteve valores entre 10 e 204 mg/L de CaCO3. Já Farias, Farias 

e Neto (2016) obtiveram os seguintes resultados em amostras 

de poços coletado em períodos distintos no município de Boa 

Vista – PB: 237,5 a 3850 mg/L de CaCO3. 
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Cloretos 

De modo geral os cloretos estão presentes em águas 

brutas e tratadas em concentrações que podem variar de 

pequenos traços até mesmo centenas de mg/L. Se encontram 

presentes na forma de cloretos de sódio, cálcio e magnésio. 

Altas concentrações altas de cloretos podem restringir o uso da 

água em consequência do sabor que eles proporcionam e pelo 

efeito laxativo que eles podem causar (ALPHA, 1998).  

Segundo ALPHA, (1998) os cloretos normalmente são 

provenientes da dissolução de minerais ou da introdução de 

águas no mar. Na tabela 5 está disposto os valores médios 

referente a este parâmetro.  

 
Tabela 6. Valores médios de cloretos de água dos pontos analisados. 

Poços analisados Valores médios de 

cloretos (mg.L-1) 

VPM 

Ponto A 1,52 ± (0,01)  

Ponto B 1,15 ± (0,02) 250 mg.L-1 

Ponto C 0,93 ± (0,07)  

Ponto D 0,03 ± (0,06)  

Fonte: Dados da pesquisa. 

. 

Para a determinação de cloretos os valores encontrados 

para os pontos A e B apresentaram valores entre 1,52 e 1,15 

mg/L respectivamente e para os pontos C e D valores 0,93 e 

0,03 mg/L evidenciando o baixo teor de cloretos nas amostras 

analisadas que se encontram dentro do valor máximo permitido 

para cloretos de 250 mg/ L. Segundo Feitosa e Filho (2000) o 

cloreto é resultante do processo de lixiviação de minerais 

ferromagnesianos das rochas ígneas que são pobres em 

cloretos e de rochas elvaporíticas como a sal-gema. E em 

águas subterrâneas apresentam valores inferiores a 100 mg/L. 
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Valores encontrados para cloretos por Vieira et al. (2012) 

foram de 4,15; 5,0 e 1,09 mg/L enquanto Lima et al. (2015) 

obteve concentrações de 84; 266 e 126 mg/L valores muito 

acima dos resultados encontrados no presente estudo que 

podem ser provenientes de efluentes domésticos ou industriais 

por se tratar de uma área urbana.  Veiga (2005) e Costa et al. 

(2012) encontraram resultados que variaram de 14,2 á 213 

mg/L e 0 a 350,6 mg/L respectivamente, de poços localizados 

em regiões centrais de Florianópolis e do Ceará. 

 

Caracterização das amostras de água após o tratamento 

com o adsorvente 

Adsorvente Natural  

O adsorvente natural (semente e casca do maracujá) foi 

testado em colunas adaptadas, para avaliar sua eficiência na 

adsorção de substâncias das amostras de águas de poços 

subterrâneos e aguas de abastecimento. As amostras de águas 

que apresentaram maior teor de turbidez foi o do ponto D valor 

de 52,9 NTU por isso utilizou-se este ponto para testar a eficácia 

do adsorvente. Após o tratamento foi verificado que houve uma 

redução considerável na turbidez da amostra analisadas de 

52,9 NTU para 3,74 NTU para o ponto D. Foi constatado 

também que houve uma diminuição da condutividade elétrica 

da amostra que ficou mais baixa após o tratamento. Foram 

realizados também testes de pH, cloretos e dureza total, após 

adsorção, porém não foram evidenciadas alterações nessas 

medidas (SANTOS, 2015). Os resultados dos valores médios 

das análises físico-químicas para turbidez e condutividade 
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elétrica após tratamento com o adsorvente proveniente da 

semente e da casca do maracujá estão indicados na Tabela 6.  

 
Tabela 6. Dados obtidos dos valores médios de Turbidez e condutividade 

elétrica antes e após o tratamento com adsorvente natural para três 

amostras. 

Pontos 

analisados 

D B C D 

Parâmetros 

analisados 

Turbidez  

(NTU) 

Condutividade eletrica 

Antes do 

tratamento 

52,9 ± 0,03 3,32 ± 0,05 2,64 ± 0,05 0,215 ± 0,02 

Após o 

tratamento 

3,74 ± 0,06 1,603 ± 0,04 2,25 ± 0,02 0,141 ± 0,02 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os valores elevados de condutividade elétrica nas águas 

naturais do Rio Piranhas podem estar relacionados á presença 

de materiais sólidos em suspensos como detritos de arvores 

mortas, vegetação nas margens do Rio ou erosão, tudo isso 

resulta no valor acima do máximo estabelecido pela Portaria n° 

5/2007 do ministério da saúde. O uso do adsorvente natural do 

farelo do maracujá se mostrou eficiente em remover uma 

grande parte desses detritos, tornando o valor de turbidez 

dentro dos padrões após o tratamento.  

 

CONCLUSÕES  

 

As amostras de águas de abastecimento do município de 

Jardim do Piranhas-RN apresentaram valores de parâmetros 

físico-químicos analisados dentro dos padrões estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde de acordo com a portaria n° 5/2007, 

com exceção do parâmetro de Turbidez que apresentou um 

valor muito acima do valor estabelecido.  
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 Para o município de Cuité – PB os pontos analisados 

apresentaram, em sua maioria, valores de parâmetros físico-

químicos referentes aos padrões estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde para água potável, com exceção do parâmetro de pH, 

como um valor abaixo do indicado, sendo este impróprio para o 

consumo humano.   

O uso do adsorvente natural obtido a partir da semente 

e da casca do maracujá aplicado à cromatografia em coluna 

(adsorção) apresentou um resultado significativo devido a 

considerável redução do teor de Turbidez e Condutividade 

Elétrica das amostras de águas analisadas, apresentando-se 

também como um importante adsorvente para este tipo de 

metodologia, sendo um resíduo agroindustrial abundante torna-

se uma alternativa de baixo custo, eficiente e viável para 

tratamento de águas que apresentem alto teor de Turbidez e 

condutividade elétrica como no caso do ponto D. Portanto, esta 

metodologia pode ser utilizada para águas para usos industriais 

ou para o reuso de efluentes industriais que precisam passar 

por um processo de abrandamento.  
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RESUMO: Em decorrência da intensa poluição dos ambientes 
aquáticos e intensificação da eutrofização, as cianobactérias 
conseguem formar florações e alcançar elevadas densidades. 
Além disso, podem produzir toxinas prejudiciais tanto a biota 
aquática como a saúde humana. Desse modo, este trabalho 
objetivou registrar a ocorrência de cianobactérias e 
cianotoxinas e fortalecer a necessidade de monitoramento 
destes  em reservatórios do estado da Paraíba, Brasil. Foram 
realizadas coletas trimestrais durante o período de fevereiro de 
2016 a fevereiro de 2017 em três reservatórios pertencentes a 
Bacia do Rio Paraíba (Acauã, Boqueirão e Camalaú). Amostras 
de água foram coletadas na subsuperfície próximo a barragem 
de cada sistema, para identificação e contagem das 
cianobactérias e para análises de cianotoxinas (microcistina, 
saxitoxina e cilindrospermopsina). Foi encontrado um total de 
14 espécies de cianobactérias. Especialmente, as espécies do 
gênero Cylindrospermopsis e Dolichospermum são 
consideradas predominantes nos ecossistemas aquáticos 
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brasileiros, principalmente, devido as suas características 
morfológicas e fisiológicas. O reservatório Acauã apresentou 
elevadas densidades de cianobactérias durante todo o período 
de estudo e em todos os sistemas foram encontradas 
densidades acima de 20.000 cel mL-1. Dentra as cianotoxinas 
analisadas, foi detectada a presença de microcistinas e 
saxitoxinas. O constante monitoramento das cianobactérias e 
cianotoxinas serve de alerta e prevenção a possíves danos 
ambientais e de saúde pública. 
Palavras-chave: Eutrofização. Florações. Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cianobactérias são organismos procariotos, 

fotossintetizantes, existentes na Terra há cerca de 3,5 bilhões 

de anos, sendo provavelmente os primeiros responsáveis pela 

liberação de oxigênio na atmosfera primitiva do planeta 

(CANTONATI et al., 2015). Existem cerca de 2.400 espécies de 

cianobactérias, sendo a grande maioria de água doce. 

Possuem diferentes tipos de pigmentos: clorofila-a (coloração 

esverdeada), ficocianina (coloração azul) e algumas espécies 

possuem ficoeritrina (coloração vermelha). Sua morfologia varia 

de unicelulares, coloniais e formas filamentosas multicelulares, 

sendo as principais ordens de classificação as seguintes: 

Chroococales – talos unicelulares ou colonais; Oscillatoriales – 

talos filamentosos, homocitados; Nostocales – talos 

filamentosos, heterocitados, sem ramificação ou com 

ramificações falsas; Stignematales – talos filamentosos, 

heterocitados, com ramificações verdadeiras (SANT’ANNA et 

al. 2006). 

Esses organismos estão amplamente distribuídos nos 

ambientes de água doce em todo mundo e devido a aceleração 



CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DA 
PARAÍBA: IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE ÁGUA E SAÚDE PÚBLICA 

45 
 

dos impactos antrópicos, que são as principais causas de 

poluição e descarga de nutrientes nos sistemas aquáticos, têm-

se como resultado o fenômeno da eutrofização, que favorece o 

aparecimento e permanência das florações de cianobactérias 

(RIGOSI et al., 2014). Assim, alterações alarmantes na 

qualidade da água dos sistemas podem ser verificadas, como 

alteração da cor, gosto e odor desagradáveis causados por 

esses organismos. Além disso, a potencial capacidade de 

produzir toxinas, representa uma ameaça significativa para a 

segurança do abastecimento de água. 

As principais cianotoxinas são neurotoxinas (anatoxina-

a, anatoxina-a(s) e saxitoxina) que causam sérios problemas ao 

sistema nervoso, e as hepatotoxinas (microcistina, nodularina e 

cilindrospermopsina) que atacam fortemente o fígado. Casos de 

tragédias de intoxicação em humanos causadas por esses 

organismos e suas toxinas já foram reportados no Brasil 

(CARMICHAEL et al., 2001; TEIXEIRA et al., 1993), e por esse 

motivo o monitoramento das cianobactérias e suas toxinas nos 

mananciais utilizados para abastecimento, bem como na água 

tratada foram incorporados na Portaria nº5, 2017 do Ministério 

da Saúde que é a legislação vigente quanto aos parâmetros 

para a qualidade de água para consumo humano.  

Um limite de 20.000 células/mL é determinado para que 

sejam realizados monitoramentos semanais nos reservatórios, 

bem como as análises de toxina, que na água tratada tem como 

valor máximo aceitável de 1,0 µg/L para microcistina, e 3,0 µg/L 

para saxitoxinas nas águas de abastecimento, recomendando-

se a inclusão da determinação de cilindrospermopsina com o 

valor máximo aceitável de 1,0 µg/L (Ministério da Saúde, 2017).  

Os ecossistemas aquáticos localizados no semiárido 

brasileiro são fortemente influenciados pelas peculiares 



CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DA 
PARAÍBA: IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE ÁGUA E SAÚDE PÚBLICA 

46 
 

condições climáticas desta região, marcada especialmente pela 

irregularidade das chuvas, forte incidência luminosa durante 

todo o ano, redução do nível da água dos corpos d’água, além 

do processo de eutrofização, cada vez mais acelerado pelas 

ações antrópicas (BARBOSA et al. 2012). Desse modo, as 

florações de cianobactérias são frequentes uma vez que tais 

características favorecem o bom desenvolvimento das 

cianobactérias. 

O registro da detecção de cianotoxinas é uma via 

crescente de estudo nos ecossistemas do semiárido, sendo a 

microcistina, o metabólito secundário mais encontrado 

(BITTENCOURT-OLIVEIRA et al. 2010). É possível que exista 

uma relação entre a produção de cianotoxinas e os fatores 

ambientais, como foi visto por Fonseca et al. (2015) que 

detectou uma correlação positiva entre os níveis de microcistina 

e a temperatura, em reservatórios do semiárido. Os autores 

ainda relatam que maiores concentrações de cianotoxinas não 

estão relacionadas ao máximo da densidade de cianobactérias 

no momento estudado. Isto pode ser devido ao fato da 

microcistina permanecer quimicamente estável por longos 

períodos no ambiente, ou pela possibilidade de coexistirem na 

mesma população indivíduos produtores, não produtores e 

potencialmente produtores. 

A fim de servir de alerta a prevenção de possíveis casos 

de intoxicação humana através do consumo de água para 

abastecimento contaminada, este estudo tem por objetivo 

registrar a ocorrência de cianobactérias e cianotoxinas e 

fortalecer a necessidade de monitoramento destes em 

reservatórios do estado da Paraíba. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostragens foram realizadas em três reservatórios 

da Bacia do Rio Paraíba (Tabela 1, Figura 1), localizada nas 

coordenadas 21°30'20'' latitude Sul e 41°04'12,21'' longitude 

Oeste e 22°19'32,45''. São eles: Argemiro de Figueiredo 

(Acauã), localizado no município de Itatuba; Epitácio Pessoa 

(Boqueirão), localizado no município de Boqueirão; e Camalaú,  

no município de Camalaú. 

A frequência de coleta foi trimestral, durante o período de 

fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, e as amostras foram 

coletadas na subsuperfície, próxima a zona de barragem de 

cada reservatório. A identificação das cianobactérias foi 

realizada a partir da confecção de lâminas semi-permanentes e 

posteriores observações em microscópio óptico da marca 

Olympus, modelo CX31. Gêneros e espécies de cianobactérias 

foram identificados por distinção das características 

morfológicas citadas na literatura (KOMAREK & AGNOSTIDIS, 

1986; BAKER, 1991, 1992). A quantificação foi realizada 

utilizando-se a técnica de sedimentação (UTERMÖHL,1958), 

sendo contado pelo menos um transecto da câmara ou 100 

indivíduos da espécie mais abundante. 

 

Tabela 1: Reservatórios e os municípios e bacias 
hidrográficas onde estão localizados e suas respectivas 
capacidade máxima (m³). 
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Figura 1: Mapa representativo dos locais de amostragem na 
região semiárida brasileira A – reservatório Acauã, B – 
reservatório Boqueirão, e C – reservatório Camalaú. 

 

 

 

A detecção das cianotoxinas (microcistina, saxitoxina e 

cilindrospermopsina) amostras da água dos reservatórios foram 

acondicionados em garrafas plásticas e levadas ao laboratório 

para o congelamento até a realização da análise. Utilizou-se kits 

comerciais de imunoensaio (Beacon Analytical Systems, ME, 

USA), específicos para cada tipo de cianotoxinas, seguindo-se 

as instruções do fabricante e realizada a leitura em ELISA. 

 Os dados foram organizados em planilhas elaboradas no 

Excel, e realizadas análises exploratórias descritivas de número 

de espécies e densidade (cel mL-1) para melhor apresentação 

dos resultados obtidos.  

 

  

A 

B 

C 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O período de realização do presente estudo foi marcado 

por redução significativa do nível da água dos reservatórios, 

chuvas abaixo das médias históricas para a região e ocorrência 

de chuvas torrenciais. Tais fatores podem influenciar as 

dinâmicas físicas, químicas do reservatório, causando 

mudanças não só na composição mas também na densidade 

de cianobactérias. No estudo foram identificadas 14 espécies 

de cianobactérias. O maior número de espécies foi encontrado 

no reservatório Camalaú (11), seguido pelo reservatório Acauã 

(10) e o menor número de espécies no reservatório Boqueirão 

(5) (Tabela 2). As espécies Dolichospermum crassum, 

Merismopedia tenuissima, Planktolyngbia limnetica e 

Planktothrix agardhii  ocorreram apenas no reservatório Acauã; 

Aphanocapsa koordersii, Dolichospermum solitarium e 

Microcystis protocystis  apenas no reservatório Camalaú. E 

apenas três espécies foram comuns aos três sistemas 

estudados, Cylindrospermopsis raciborskii, Pseudoanabaena 

catenata e P. galeata (Figura 2). 

Nos ecossistemas aquáticos localizados em regiões 
tropicais, é comum não só a presença das cianobactérias, mas 
a ocorrência das florações que esses organismos podem 
formar, sendo eventos frequentes, inclusive em reservatórios 
utilizados para abastecimento público (CHELLAPPA et al., 
2008). O fenômeno das florações é recorrente, especialmente 
porque as cianobactérias encontram condições favoráveis ao 
seu desenvolvimento, como altas temperaturas e 
disponibilidade de luz (MOURA et al., 2007). Nesses sistemas, 
além das cargas de nutrientes internos, a intensa ação 
antrópica fortalece as mudanças nas características físicas e 
químicas da água, como por exemplo a intensificação da 
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eutrofização, alterações do pH e condutividade elétrica 
(NASELLI-FLORES & BARONE (2000). 

Tais mudanças em decorrência das florações de 
cianobactérias podem acarretar alterações na cor, odor e no 
gosto da água, causando diminuição da sua qualidade. 
Problemas para a biota aquática também podem ser 
ocasionados, como a perda da diversidade e mortandade de 
peixes. Além disso, altas densidades desses organismos 
dificultam e encarecem o processo de tratamento da água nas 
estações de tratamento, se tornando, portanto, um problema 
também econômico. 

 
Tabela 2: Lista das espécies de cianobactérias e suas 

ocorrências nos reservatórios Acauã, Boqueirão e Camalaú 
(Aca = Acauã, Boq = Boqueirão, Cam = Camalaú; Fev.16 = 
Fevereiro de 2016, Jun.16 = Junho de 2016, Out.16 = Outubro 
de 2016, Fev.17 = Fevereiro de 2017). 
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Figura 2: Principais espécies de cianobactérias 
encontradas nos reservatórios Acauã, Boqueirão e Camalaú: 
Planktothrix isothrix (A), Pseudanabaena galeata (B), 
Cylindrospermopsis raciborskii (C), Pseudanabaena catenata 
(D). 

 

É possível pensar também, que em ambientes com 

elevadas cargas de nutrientes (especialmente de cargas 

internas), como por exemplo os localizados em regiões áridas 

e semiáridas, a condição de aumento excessivo pode não 

influenciar mudanças na dinâmica e desenvolvimento das 
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cianobactérias (NASELLI-FLORES & BARONE 2000). Então, 

para os ambientes aquáticos de regiões tropicais, a 

concentração de nutrientes, em determinadas situações acaba 

não sendo o fator direcionador ou intensificador das florações 

de cianobactérias. Neste sentido, a redução do volume do corpo 

hídrico seria um direcionador de mudanças, tanto das 

características físicas e químicas, como das cianobactérias. 

As espécies encontradas neste estudo são comumente 

encontradas em reservatórios (BRASIL et al., 2016; DANTAS et 

al., 2011). Dos mais frequentes em nosso estudo, os gêneros 

Cylindrospermopsis e Dolichospermum foram considerados por 

Soares et al. (2013) como os mais predominantes em 

ambientes pelágicos no Brasil. Essas duas espécies possuem 

estratégias competitivas e características morfológicas e 

fisiológicas (formação de heterócitos, acinetos e presença de 

aerótopos), que são fundamentais para que se adaptem às 

mudanças e variações das condições físicas e químicas da 

água e consigam alcançar elevadas densidades (ANTUNES et 

al., 2015; DOKULIL, 2015; YEMA et al., 2016). 

Neste estudo, todos os reservatórios apresentaram 

densidade bem acima de 20.000 cel mL-1 (Figura 2). Foi 

verificado no reservatório Acauã densidade de quase 200 

milhões de cel mL-1 na amostragem de Jun.16. Nos 

reservatórios Boqueirão e Camalaú as maiores densidades 

foram de quase 80.000 cel.mL-1 e 120.000 cel.mL-1 

respectivamente, ambos na amostragem realizada em Fev.17 

(Figura 3). 

Para o estado da Paraíba, Vasconcelos et al. (2011) 

mostrou a distribuição geográfica das cianobactérias no estado, 

relatando as ocorrências, eventos de toxicidade e possíveis 

fatores reguladores. Segundo os autores, os primeiros registros 
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de cianobactérias em reservatórios no semiárido paraibano 

foram no reservatório Acauã, com florações de Microcystis 

aeroginosa e Cylindrospermopsis raciborskii, sendo, verificado 

o aumento das florações nos reservatórios paraibanos a partir 

de 2006, sendo este fato relacionado com o aceleramento da 

eutrofização pelos impactos antrópicas nas bacias 

hidrográficas. 

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde 

(Portaria 5, 2017), em sistemas utilizados para abastecimento 

público onde forem encontradas densidade de cianobactérias 

superiores a 20.000 cel mL-1, deve haver um monitoramento 

semanal, com coleta da água bruta na captação, bem como da 

água tratada para análise de microcistina e saxitoxina. E no 

caso de serem registradas espécies potencialmente produtoras 

de cilindrospermopsina, é recomendada também análise desta 

toxina. Na tabela 4 são apresentados os tipos de toxina, seus 

mecanismos de ação e as espécies potencialmente produtoras. 

Em nosso trabalho, foram detectadas a presença de 

microcistinas e saxitoxinas, não sendo detectado a presença de 

cilindrospermopsina no período de estudo (Tabela 3). A 

microcistina esteve presente nos reservatórios Acauã e 

Boqueirão em todas as amostragens, já a saxitoxina foi 

detectada no reservatório Boqueirão em todo período de 

estudo, no reservatório Camaláu no mês de Out.16 e Fev.17, e 

no reservatório Acauã apenas no mês de Out.16. 
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Figura 3: Densidade total de cianobactérias em cel.mL-1 

encontrada nos reservatórios Acauã, Boqueirão e Camalaú nos 

meses de Fevereiro de 2016, Junho de 2016, Outubro de 2016 

e Fevereiro de 2017(A linha vermelha representa o limite de 

20.000 cel mL-1 considerado pela Portaria nº5, 2017 do 

Ministério da Saúde para que haja o monitoramento semanal 

dos mananciais). 
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A produção das toxinas pelas cianobactérias ainda não 

é totalmente decifrada pelas pesquisas, mas especula-se que 

seja principalmente um mecanismo de defesa contra 

predadores (zooplâncton) ou de competição contra as 

macrófitas aquáticas (MOLICA & AZEVEDO, 2009). Ainda 

segundo esses autores, nem todas as florações são tóxicas e 

os períodos de toxicidade também podem variar. A microcistina 

foi a toxina mais frequente em nosso estudo, e em uma revisão 

realizada por Boopathi & Ki (2014), foi visto que muitas 

pesquisas mostram que a produção de microcistina é regulada 

por um complexo sistema em rede que inclui limitações de 

nutrientes e fatores indutores de estresse, como a luz. 

Sabe-se que nos ecossistemas aquáticos, as 

cianotoxinas podem ser bioacumuladas nos organismos 

aquáticos como peixes (MENDES et al., 2016), moluscos 

(LANCE et al., 2010; GÉRARD et al., 2009) e crustáceos 

(MAGALHÃES et al., 2003), e também biomagnificadas, ou 

seja, repassadas pelos diferentes níveis tróficos da cadeia 

alimentar (KARJALAINEN et al. 2005). 

 

Tabela 3: Ocorrência das cianotoxinas nos reservatórios 

Acauã, Boqueirão e Camalaú (Aca = Acauã, Boq = Boqueirão, 

Cam = Camalaú; Fev.16 = Fevereiro de 2016, Jun.16 = Junho 

de 2016, Out.16 = Outubro de 2016, Fev.17 = Fevereiro de 

2017; ND = não detectado). 

 

Cianotoxinas Aca Boq Cam Aca Boq Cam Aca Boq Cam Aca Boq Cam

Microcistina X X ND X X ND X X ND X X ND

Saxitoxina ND X ND ND X ND X X X ND X X

Cilindrospermopsina ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fev.16 Jun.16 Out.16 Fev.17
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Tabela 4: Modo de ação dos principais tipos de 

cianotoxinas, seus respectivos sintomas e os principais gêneros 

produtores. 

  

 Aos seres humanos, vias de contaminação das 
cianotoxinas podem ser a ingestão e o contato com água 
contaminada, ou mesmo a ingestão de alimentos 
contaminados, sendo mais comumente investigado os peixes, 
pelo fato de que em muitas regiões esses organismos 
representam a principal fonte de proteína, devido ao seu baixo 
custo (MAGALHÃES et al., 2001). Surpreendentemente, um 
estudo recente verificou a presença de cianotoxinas em 
hortaliças irrigadas com água contaminada com cianotoxinas 
(BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 2016).  

Os sintomas exibidos por pessoas expostas ao contato 

com a água contento cianobactérias incluem irritações de pele 
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e da mucosa ocular, sintomas tipo febre do feno, vertigem, 

fadiga e gastroenterite aguda, geralmente não é possível 

determinar qual dos grupos de cianobactérias, e se são as 

hepatotoxinas ou as neurotoxinas, como responsável pelos 

sintomas observados (CASTRO e SOARES, 2004). As 

microcistinas inibem as proteínas fosfatases, promove 

desorganização dos hepatócitos, necrose das células do fígado 

e podem ocasionar hemorragia grave no fígado, choque 

circulatório e morte ou aparecimento de tumores. Já as 

saxitoxinas bloqueiam os canais de sódio, impedindo a afluxo 

deste íon para dentro das células nervosas e em consequência 

bloqueiam o impulso nervoso na junção neuromuscular (placa 

motora) causando paralisias. (CALIJURI et al., 2006). 

  

CONCLUSÕES  

 

Os resultados desse estudo verificaram altas densidades 

de cianobactérias, com espécies potencialmente produtoras de 

toxinas, em reservatório utilizados para abastecimento público 

do estado da Paraíba, sendo portanto, um alerta ao maior 

cuidado no tratamento da água que será destinada ao 

abastecimento público. 

Visto que também foram detectadas a presença de 

cianotoxinas na água, o monitoramento das cianobactérias no 

ambiente e a realização de análises de cianotoxinas são 

primordiais para o controle e tentativa de prevenção contra 

danos ambientais e de saúde pública. 
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RESUMO: A água é essencial para o ser humano sendo 
necessária em todas as suas atividades, e diante da escassez 
hídrica na região semiárida do nordeste brasileiro, as águas 
subterrâneas se tornaram uma importante forma de 
abastecimento da população. Assim, o presente estudo teve por 
objetivo determinar as propriedades físico-químicas de águas 
subterrâneas do Município de Nova Palmeira-PB, além de 
utilizar adsorventes naturais para tratamento das 
amostras. Foram analisadas medidas de pH, turbidez, 
condutividade elétrica, dureza, alcalinidade e os níveis de 
cloreto. A maioria dos parâmetros dos pontos coletados que 
foram analisados neste estudo, apresentaram-se de acordo 
com a indicação estabelecida na portaria Nº 5/17 do Ministério 
da Saúde, exceto, o poço 2, que apresentou uma água 
imprópria. Entre os adsorventes utilizados o do Maracujá 
apresentou-se interessante diminuindo o teor de alguns 
parâmetros estudados. 
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Palavras-chave: adsorventes naturais. Águas subterrâneas. 
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INTRODUÇÃO  

 

A superfície terrestre possui maior parte coberta por 

água, porém a sua qualidade não está disponível para todos os 

usos. Além disso, a água que está acessível para uso não está 

distribuída de forma semelhante pela terra, enquanto alguns 

lugares têm abundância, outros tem escassez. O uso irracional 

e contaminação da água, a supressão de vegetação e manejo 

inadequado do solo tem contribuído para aumentar a escassez 

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

O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce 

do mundo, no entanto a escassez hídrica é uma realidade no 

país, um exemplo bem claro é a região semiárida do nordeste 

brasileiro que apresenta baixa disponibilidade hídrica em 

virtude, principalmente, de fatores naturais: 

chuvas concentradas em poucos meses, solo com pouca 

capacidade de armazenamento e alta taxa de evaporação 

(GINÂNI, 2017). 

No estado da Paraíba, na região do Seridó, a população 

local convive com a escassez de água periódica, e cerca de 

90% da população rural sobrevivem com condições 

inadequadas de saneamento básico: água e esgoto (IBGE, 

2010).    

Assim, com o intuito de combater essa problemática, 

as águas subterrâneas se tornaram uma importante forma de 

abastecimento das populações diante de um cenário de águas 

superficiais poluídas por esgotos industriais e domésticos e da 

atual seca enfrentada no Semiárido nordestino, que esvazia os 
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reservatórios pela irregularidade de chuvas e alta evaporação 

(FARIAS; FARIAS; NETO, 2016). Porém, não basta apenas 

suprir a necessidade de abastecimento hídrico. Um importante 

fator que deve ser levado em consideração é a qualidade da 

água que está sendo distribuída para a população, pois uma 

vez inadequada para o consumo é prejudicial à saúde. 

Para Brasil (2006), o abastecimento de água em termos 

de quantidade e qualidade é uma preocupação crescente, em 

função da escassez deste recurso e da deterioração da 

qualidade dos mananciais. 

E, com a finalidade de melhorar a qualidade das águas 

inadequadas para o uso, tem-se utilizado algumas 

metodologias, dentre elas, uma das principais formas é a 

utilização de adsorventes como as argilas, zeólitas, resina de 

troca iônica, sílica gel, alumina ativada e carvão ativado, onde 

este último é o mais utilizado. No entanto, esses métodos 

apresentam um custo elevado. 

Por isso, a busca de novas alternativas como materiais 

biológicos de fonte renovável, baixo custo, fácil manuseio e com 

menor impacto ambiental vem sendo incentivada para este 

objetivo. (SAEED; AKHTER; IQBAL, 2005. HORSFALL; ABIA; 

SPIFF, 2006. AGAWELL; BHUPTAWAT; CHAUDHARI, 2006). 

Nos últimos anos a adsorção tem aparecido como uma 

técnica de grande significância para o tratamento de efluentes 

industriais, principalmente devido à utilização de adsorventes 

naturais, onde alguns são obtidos de subprotudos da indústria 

(resíduos industriais) e da agricultura (resíduos culturais). 

Estudos tem comprovado a eficiência desses adsorventes para 

o tratamento de águas e efluentes contaminados por derivados 
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de petróleo, metais pesados e outras substâncias tóxicas 

(SILVA et al., 2010). 

Diferentes tipos de adsorventes têm sido 

experimentados por muitos pesquisadores (NAMASIVAYAM et 

al., 2001). Dentre estes, os que se destacam, são os resíduos 

do maracujá, levando em consideração que o Brasil hoje é um 

grande produtor e exportador dessa fruta. Os principais 

subprodutos da extração do suco de maracujá são as cascas e 

as sementes (óleo e torta da extração do óleo), resultantes do 

processamento do fruto que, na maioria das vezes, não são 

aproveitados, tornando-se um grande problema ambiental 

(SAMICO, 2010). 

Nova Palmeira é um município localizado na 

Microrregião do Seridó Oriental Paraibano e de acordo com o 

censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Gerografia e 

Estatística) no ano de 2010, sua população é de 4.365 

habitantes e com perspectiva populacional em 2017 de 4.849 

habitantes. Possuindo em comum as características citadas 

anteriormente, o município  conta com o auxílio dos poços para 

o atendimento da população. Diante disso, o presente estudo 

visa determinar as propriedades físico-químicas de águas 

subterrâneas do Município de Nova Palmeira-PB, além de 

utilizar adsorventes naturais para o tratamento das amostras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Amostragem e coleta das amostras    

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados 

4 poços de pontos distintos do Município de Nova Palmeira-PB, 
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onde foram coletadas 3 amostras de cada poço no período de 

setembro a outubro de 2017. O quadro 1 informa a localização 

dos poços e a profundidade. 

 
Quadro 1: Localização e profundidade dos poços. 

Poços Analisados Localidade Profundidade 

Poço 1 Rua Francisco da 
Chagas Buriti 

60 metros 

Poço 2 Rua Maria da Conceição 60 metros 
Poço 3 Sítio Serra Aguda 64 metros 
Poço 4 PB 177 Não informado 

Fonte: SILVA et al., 2018.  

  
Na coleta das amostras de água, foram utilizadas 

garrafas de politereftalato de etileno (PET) com capacidade 

1,5L a 2,0L. Estas, foram previamente higienizadas, lavadas 

com água em estudo, preenchidas e mantidas em refrigeração 

até a análise, com o intuito de evitar alterações nas 

características das mesmas.  
 

Determinação de propriedades físico-químicas da 

água coletada 

 

As análises das amostras foram realizadas em triplicata 

no laboratório de Biocombustíveis e Química Ambiental 

(Bioamb) da Unidade Acadêmica de Biologia e Química (UABQ) 

do Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). As determinações das 

variáveis estudadas ocorreram pelo manual prático de análise 

de água da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 2013) e 

pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 1998). 
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Potencial hidrogeniônico (pH)  

  

Para determinação das medidas de pH foi utilizado um 

peagâmetro pH 21-Hanna, sendo o mesmo previamente 

calibrado com soluções tampão. 

 

Turbidez   

 

O parâmetro de turbidez foi realizado por um turbidímetro 

modelo TB1000, em que foi o mesmo foi calibrado com 

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

 

Condutividade Elétrica   

 

A característica da condutividade foi determinada 

utilizando um condutivímetro mCA 150/Mca 150P sendo 

previamente calibrado com solução padrão de cloreto de 

potássio (KCl) 146,9 μS/cm ± 0,5%, com uma temperatura 

padronizada de 25ºC. 

 

Dureza   

 

Através do método da volumetria de complexação foi 

realizado a medida de dureza utilizando como indicador o Negro 

de Eriocromo e o agente titulante EDTA (ácido 

etilenoaminotetracético) (FUNASA, 2013). 

 

Alcalinidade  
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Na alcalinidade foi utilizado o princípio da volumetria de 

neutralização, onde, o titulante utilizado foi o ácido sulfúrico 

(H2SO4) e alaranjado de metila como solução indicadora do 

ponto de viragem.(FUNASA, 2013).  

 

Cloretos  

 

Para determinação do teor de cloreto foi utilizado a  

volumetria de precipitação utilizando o método de Mohr, em que 

o agente titulante nitrato de prata (AgNO3) e a solução 

indicadora cromato de potássio (FUNASA, 2013). 

 

Cromatografia em coluna da casca e semente do Maracujá 

(Passiflora edulis) 

 

Para a preparação da coluna com o adsorvente natural, 

primeiramente, foi separado a casca da semente do maracujá 

e levado para secar ao sol. Após a secagem foi realizado a 

mistura dos pós e, com o auxílio de uma balança semi-analítica 

foram pesados 30g do mesmo. Logo, foi feito a primeira 

lavagem utilizando 400 mL de água destilada, seguidas de mais 

3 lavagens de 200 mL cada. Posteriormente, foi realizado a 

montagem da coluna e efetuado 5 lavagens com 50 mL de água 

destilada, cada. 

 

Cromatografia em coluna contendo apenas a semente do 

Maracujá (Passiflora edulis)  
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Foi empregado a mesma metodologia descrita para a 

casca do maracujá, com exceção da etapa de mistura dos pós, 

pois neste caso usou apenas a semente do Maracujá. 

Utilizou-se o valor médio das medidas realizadas 

referentes às variáveis e logo em seguida foi realizado o desvio 

padrão para determinar a diferença estatística entre os valores. 

Os resultados obtidos foram confrontados com os valores 

determinado pela portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise de pH  

 

De acordo com a Portaria nº 5/2017 do Ministério da 

Saúde, a faixa de pH para águas de consumo, deve estar 

compreendida entre 6 a 9,5.  

Segundo Endler et al. (2013) e CETESB (2015), se o pH 

estiver fora desta faixa é um indicativo de uma qualidade 

anormal ou ainda a presença de íons tóxicos e, poderá 

apresentar modificação no sabor da água e colaborar para a 

corrosão ou formação de incrustações no sistema de 

distribuição de água. 

A tabela 1 apresenta os valores médios de pH obtidos 

nos experimentos realizados dos poços do município de Nova 

Palmeira e seus respectivos desvios padrão.  

Ao analisarmos a tabela acima, é possível perceber que 

os valores médios obtidos de pH possuem como características 

a basicidade, além de apresentar-se dentro dos padrões aceitos 

pelos Ministério da Saúde. Coincidindo com o estudo 

realizado por Farias; Farias; Neto (2016), no município de Boa 
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Vista- PB, onde, as águas coletadas nos poços tubulares 

apresentaram valores de pH médio de 7,65 a 8,04. 

 
Tabela 1. Valores médios de pH para as amostras de água dospoços 
analisados.  

Poços analisados Valores médio de pH VPM 

Poço 1 8, 55 ± (0,03)  
Poço 2 7,84 ± (0,04) 6,0 a 9,5 
Poço 3 7,88 ± (0,03)                 
Poço 4 7,83 ± (0,04)  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 

Diferentemente dos estudos realizado por Silva et al. 

(2014) onde águas subterrâneas dos poços estudados, foram 

encontrados resultados de pH que indicaram águas levemente 

ácidas, cuja média dos valores permaneceram em torno de 5,0, 

variando entre aproximadamente 4,2 a cerca de 7,0; o desvio 

dos valores em relação à média foi muito baixo, ou seja, durante 

o monitoramento, os valores de pH mantiveram-se quase que 

constantes. 

Ribeiro et al. (2010) afirmam que o pH das águas 

classificadas como severa, se devem a valores de pH 

observados abaixo de 4,5 e acima de 8,0 e cuidados devem ser 

tomados com o uso destas águas, pois o seu pH elevado pode 

induzir à deficiência de zinco, cobre, ferro, boro e manganês no 

solo, por terem sua solubilidade reduzida. 

  

Análise da Condutividade elétrica   

 

A condutividade elétrica é determinada pela presença de 

substâncias dissolvidas que se dissociam em íons e conduzem 

corrente elétrica (SALING et al., 2017).  Na tabela 2 está 
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disposto os valores médios das amostras referente a 

este parâmetro.  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Segundo Santos; Mohr (2013), a condutividade elétrica 

da água é a capacidade que ela tem de transmitir corrente 

elétrica, considerando que esta depende da presença e do teor 

de sais dissolvidos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl, SO4
2-, NO3-

, NO2-, HCO3-). Não representa nenhum risco à saúde humana, 

mas, pelo seu valor, pode-se calcular a concentração de 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD), o qual oferece risco, pois, 

quando em excesso, tornam a água desagradável ao paladar, 

corroendo as tubulações e o seu consumo pode causar o 

acúmulo de sais na corrente sanguínea, possibilitando a 

formação de cálculos renais. 

Os resultados mostrados na tabela 2 apresentam-se 

alterados, identificando concentração de íons nas águas. Em 

destaque, a amostra dos poços 1 e 2 possuindo o valor médio 

de 9,10 mS/cm e 10,80 mS/cm.  

Para a condutividade elétrica, Silva et al. (2014), 

observou nos seus estudos que as amostras de água 

analisadas possuíam baixos valores de condutividade elétrica, 

com uma variação entre 0,28 e 0,37 dS.m-1. Já Barbosa et al. 

(2011), obteve um resultado elevados neste parâmetro, tendo 

como média 40,8 ms/cm-1. 

Tabela 2. Valores médios de condutividade elétrica de água dos 
poços analisados. 

Poços analisados Valores médios de 
Condutividade (mS.cm-1) 

VPM 

Poço 1 9,10 ± (0,05)  
Poço 2 10,80 ± (0,28) Não 
Poço 3 7,32 ± (0,04) Especificado 
Poço 4 6,38 ± (0,07)  
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Segundo Ramesh; Elango (2012), variações na 
condutividade elétrica pode ser atribuída principalmente ao 
processo geoquímico, à troca iônica, ao intemperismo aos 
processos de oxidação e, sobretudo, às atividades antrópicas, 
como a aplicação de agroquímicos em áreas agrícolas. 
 
Análise da Turbidez   

 
Turbidez é um parâmetro no controle da qualidade da 

água, a qual mede a quantidade de partículas em suspenção 
no líquido e esse valor é expresso em 
Unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT) (BORGO et al., 
2017).  

A Portaria 5/2017 do Ministério da Saúde, determina que 
o teor máximo de turbidez seja de 5,0 NTU nas águas para 
consumo humano. Os valores médios de turbidez podem ser 
observados na tabela 3.  

 
Tabela 3. Valores médios de turbidez de águas dos poços analisados. 

Poços analisados Valores médios de 
Turbidez (NTU) 

VPM 

Poço 1 0,78 ± (0,15)  
Poço 2 0,16 ± (0,06) 5,0 NTU 
Poço 3 1,52 ± (0,11)  
Poço 4 0,32 ± (0,08)  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Pode-se notar que as amostras em estudo, 

apresentaram um baixo valor de turbidez mostrando-se 
satisfatório nesse parâmetro.  

Os resultados obtidos no estudo realizado por Mattos et 
al. (2017), a turbidez também se apresentou baixa, com 
algumas exceções observadas em algumas amostras 
analisadas. Ainda de acordo com o autor, essas alterações 
estão relacionadas ás falhas de engenharia na construção dos 
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poços, que contém revestimentos insuficientes e inadequados, 
que provocam a presença de partículas em suspensão. 

Para Oliveira et al. (2015), resultados acima do 
preconizado pode ser explicado provavelmente pelas más 
condições de proteção nos poços, haja vista que estes podem 
estar sem impermeabilização à sua volta, possuir tampa de 
madeira danificada ou perfuração no centro de instalação da 
bomba submersa, além de espaços entre a tampa de forma que 
pode carrear para o interior do poço materiais orgânicos e 
sedimentos. 

 
Análise da Dureza total  

 
A dureza da água é a propriedade relacionada com a 

concentração de íons de determinados minerais dissolvidos 
nesta substância. Esse fenômeno se deve à presença de 
determinados cátions na água, principalmente os cátions de 
cálcio e magnésio. Os dados de dureza da água são expressos 
como mg/L em CaCO3 (FERNANDES et al., 2015). A seguir, a 
tabela 4 apresenta os resultados das amostras analisadas. 

 
Tabela 4. Valores médios de dureza total de águas dos poços 
analisados. 

Poços analisados Valores médios de 
Dureza total 

VPM 

Poço 1 414 ± (0,26)  
Poço 2 980 ± (0,29) 500 mg. L-1 

Poço 3 414 ± (0,10)  
Poço 4 418 ± (0,15)  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Para Farias et al. (2014) os teores de dureza 

encontrados em águas subterrâneas, variam de acordo com o 

teor de elementos químicos e que estes, depende da 

composição da rocha matriz.  
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Os resultados dos poços 1, 3 e 4 encontram- se dentro 

dos parâmetros preconizado pela Portaria 5/2017, onde os 

valores obtidos estão abaixo do valor máximo permitido pelo 

Ministério da Saúde que é de 500mg.L-1. 

Nos estudos realizados por Neta; Leal; Reis (2013), para 

o parâmetro de dureza, observou-se que todas as amostras 

estavam dentro do limite estabelecido pela portaria do 

Ministério da Saúde apresentando como menor valor 30 mg.L-1 

e maior valor 50 mg.L-1, sendo considerada uma água mole.  

Sabe-se que de acordo com a quantidade de sais de 

cálcio e magnésio que se fazem presentes em mg/L de CaCO3, 

a água pode ser considerada como: água mole, água 

moderadamente dura, água dura ou água muito dura. Assim, 

percebe-se, que apesar dos poços 1, 3 e 4 possuírem valores 

médios de dureza abaixo do preconizado pelo Ministério da 

Saúde, são considerados uma água muito dura. 

Na tabela 4, observa-se também, que o poço 2 possui 

valor médio elevado de dureza, caracterizando assim, como 

uma água muito dura e imprópria para o consumo humano.  

Dantas et al. (2015), em um estudo realizado para avaliar 

a dureza da água proveniente de um poço artesiano localizado 

no município de Baraúna-PB, também obteve resultados acima 

do que é preconizado pelo Ministério da Saúde onde, o valor 

obtido da dureza foi de 641,88 mg/L de CaCO3 classificando a 

água como muito dura e necessitando de tratamento para 

consumo. 

Segundo Neto et al. (2013), quando a dureza apresenta 

concentrações acima do indicado pela portaria em questão, a 

água se caracterizaria como muito dura, podendo ocasionar 
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problemas à saúde humana, como cáries infantis e problemas 

de coagulação sanguínea. 

 
Análise da Alcalinidade total  

 

A alcalinidade é muito importante no tratamento de água, 

na química e na biologia de águas naturais. Frequentemente a 

alcalinidade da água deve ser conhecida para poder calcular a 

quantidade de reagentes a serem adicionados no tratamento de 

água. Água altamente alcalina tem alto pH e geralmente contém 

elevado nível de sólidos dissolvidos. Essas características são 

importantes para águas a serem usadas em processamento de 

alimentos e sistemas de águas municipais. A alcalinidade 

determina o crescimento de algas e outras vidas aquáticas, por 

isso pode ser usada para medir a fertilidade da água (SANTOS, 

2010). 

Na tabela 5 estão dispostos os resultados dos valores 

médios obtidos das águas subterrâneas analisadas. 

 
Tabela 5. Valores médios de alcalinidade total de água dos poços 
analisados 

Poços analisados Valores médios de 
alcalinidade total (mg.L-1) 

VPM 

Poço 1 21,83 ± (0,06)  

Poço 2 34,17 ± (0,08) Não 
Poço 3 19,30 ± (0,05) Especificado 
Poço 4 23,33 ± (0,05)  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
O Ministério da Saúde não estabelece um valor máximo 

permitido no parâmetro de alcalinidade total.  

Piratoba et al. (2017), afirma que a alcalinidade não tem 

um significado sanitário, com exceção de quando ela ocorre 
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devido a hidróxidos, ou quando contribua na qualidade de 

sólidos totais. E, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde 

(Brasil, 2006), a maioria das águas naturais apresenta valores 

de alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg L-1 de CaCO3. 

 

Análise de Cloretos  

 

A Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde estabelece 

o teor de 250 mg/L como o valor máximo permitido para água 

potável. Concentrações altas de cloretos podem restringir o uso 

da água em razão do sabor que eles conferem e pelo efeito 

laxativo que eles podem provocar. Os métodos convencionais 

de tratamento de água não removem cloretos. A sua remoção 

pode ser feita por dessalinização (osmose reversa) ou 

eletrodiálise (troca iônica) (FUNASA, 2013). 

A seguir, a tabela 6 mostra os resultados que foram 

obtidos nos estudos realizados das amostras de água 

pertencente ao município de Nova Palmeira – PB, em relação, 

análise de cloreto. 

 
Tabela 6. Valores médios de cloretos de água dos poços analisados 

Poços analisados Valores médios de 
cloretos (mg.L-1) 

VPM 

Poço 1 37,7 ± (0,04)  
Poço 2 42,2 ± (0,06) 250 mg.L-1 
Poço 3 29,2 ± (0,04)  
Poço 4 24,2 ± (0,05)  

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Observa - se que os valores médios obtidos neste 

parâmetro, estão condizentes com o estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, assim como o estudo realizado por Silva 

et al. (2009), que, ao analisar as águas de origem subterrânea 
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em duas comunidades de Catolé do Rocha na Paraíba, 

observou valores de cloretos variando de 115 a 180 mg/L, e 

apesar de apresentarem valores mais alto do que o exposto na 

tabela, ainda está em concordância, uma vez que o teor 

máximo estabelecido é de 250 mg/L.  

Segundo Pohling (2009), quando são encontradas 

quantidades elevadas de cloretos na água e não há influências 

de elementos geológicos, essa contaminação possivelmente é 

resultante de efluentes domésticos ou industriais. 

 

Análise das propriedades físico-químicas após a passagem 

das amostras de água na coluna cromatográfica por 

adsorção com o adsorvente do maracujá (Passiflora edulis) 

 

Com o intuito de melhorar as propriedades físico-

químicas das amostras das águas analisadas dos poços 

pertencentes ao município de Nova Palmeira-PB, foi utilizado 

como adsorvente natural uma mistura dos pós da casca e 

semente do maracujá e uso de apenas, a semente do maracujá. 

Que, de acordo com Santos (2018), o uso do adsorvente natural 

obtido a partir da semente e da casca do maracujá aplicado à 

cromatografia em coluna (adsorção) para amostras aquosas 

apresentou resultados significativos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível 

perceber a eficiência dos resíduos do maracujá em alguns 

parâmetros estudados. Entre eles, o pH, pois, levando em 

consideração que esses adsorventes naturais utilizados 

apresentam características ácidas e as águas em estudos 

possuíam tendência para a basicidade, foi possível melhorar 

este indicador. 
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Segundo IEPEC (2008), o pH ideal é o que esteja 

próximo da faixa de neutralidade (pH 7,0) pois, valores acima 

de 7,6 indicam alcalinidade, podendo apresentar níveis 

elevados de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), tornando a água 

imprópria para consumo. 

 
Tabela 7. Valores médios de pH de água dos poços analisados após 
a passagem na coluna cromatográfica composta por casca e 
semente do maracujá. 

Poços analisados Valores médios de pH 

Poço 1 7,82 ± (0,09) 
Poço 2 7,15 ± (0,06) 
Poço 3 7,15 ± (0,05) 
Poço 4 7,05 ± (0,04) 

Fonte: SILVA et al., 2018. 

  
Tabela 8. Valores médios de pH de água dos poços analisados após 
a passagem na coluna cromatográfica composta pela semente do 
maracujá. 

Poços analisados Valores médios de pH 

Poço 1 7,90 ± (0,07) 
Poço 2 7,22 ± (0,06) 
Poço 3 7,30 ± (0,06) 
Poço 4 7,10 ± (0,04) 

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Observa-se também, que os adsorventes naturais 

apresentaram muita semelhança nos resultados obtidos, sendo 

que a casca juntamente com a semente, se mostrou um pouco 

mais eficiente comparado ao outro, tendo em vista o objetivo de 

neutralizar a água em estudo. 

Outro parâmetro que o adsorvente, proveniente do 

maracujá, resultou um efeito desejável, foi a condutividade 

elétrica. A tabela 9, mostra os resultados dos valores médios 

observados nesta medida.  
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Tabela 9. Valores médios de condutividade elétrica de água dos 
poços analisados após a passagem na coluna cromatográfica 
composta pela semente do maracujá. 

Poços analisados Valores médios de Condutividade 
elétrica (mS.cm-1) 

Poço 1 3,94 ± (0,03) 
Poço 2 4,47 ± (0,05) 
Poço 3 3,15 ± (0,05) 
Poço 4 2,87 ± (0,07) 

Fonte: SILVA et al., 2018. 

 
Percebe-se que houve uma melhoria significativa, em 

destaque para os poços 1 e 2, onde antes da passagem da 

água na coluna cromatográfica contendo o adsorvente natural, 

possuía valores médios de 9,10 e 10,80 mS.cm1 e, após a 

adsorção passou para 3,94 e 4,47 respectivamente. 

 

CONCLUSÕES  

 

A maioria dos parâmetros dos pontos coletados e 

analisados neste estudo, apresentaram-se de acordo com o 

que é estabelecido pelo pela portaria nº 5/17 do Ministério da 

Saúde. Em relação a dureza, três poços estavam dentro dos 

limites aceitáveis, porém a água dos mesmos foram 

consideradas muito duras e, o poço 2 apresentou água 

imprópria neste parâmetro.  

Os adsorventes naturais de escolha, mostraram-se 

eficientes, melhorando ainda mais o pH e também a 

condutividade elétrica que, foi possível observar que estava um 

pouco elevada, porém, em relação a dureza total, não 

evidenciou nenhuma melhoria. 

Através desde estudo, foi possível verificar a qualidade 

de água dos pontos selecionados do município de Nova 
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Palmeira – PB, além de propor a utilização dos resíduos do 

maracujá como um método alternativo para melhorar algumas 

propriedades da mesma. 
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RESUMO: A Mata Atlântica é um dos biomas que mais tem 
sofrido degradação nos ecossistemas pela ação humana, o que 
tem acarretado ameaça à biodiversidade. Conhecer e 
compreender os organismos decompositores é de fundamental 
importância para conservação da diversidade dos 
ecossistemas. Diante do exposto, a pesquisa teve por objetivo 
inventariar os organismos da mesofauna do solo em diferentes 
profundidades de um fragmento de Mata Atlântica, no Parque 
Municipal de Maceió - Alagoas. Em uma área preservada 
previamente selecionada foram coletadas amostras de solo 
para avaliação da mesofauna nas profundidades de 0 a 5 cm e 
de 5 a 10 cm, com auxílio de anel metálico. Para extração dos 
organismos, as amostras foram levadas ao laboratório e 
depositadas na bateria de extratores de Berlese-Tullgren 
modificada. Todos os organismos capturados foram 
quantificados e identificados a nível de grande grupo 
taxonômico e calculados os índices de Diversidade de Shannon 
e o Uniformidade de Pielou. Paralelamente as coletas foram 
determinadas as variáveis edafoclimáticas (conteúdo de água e 
temperatura do solo). A mesofauna edáfica foi caracterizada 
pelos grupos taxonômicos: Acarina, Collembola, Protura, 
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Coleoptera, Hemíptera, Chilopoda, Diptero e Hymenoptera. O 
grupo Acarina apresentou maior abundância e menores Índices 
de Shannon e Pielou. A diversidade e abundância dos 
organismos foi maior na camada de 0 a 5 cm em função da 
presença de serapilheira. 
Palavras-chave: Biodiversidade. Bioindicadores do solo. 
Sustentabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é um verdadeiro mosaico composto por 

diferentes formações florestais e ecossistemas associados, 

marcada por grandiosa biodiversidade em espécies, bem como 

é detentora de elevada taxa de endemismos, fato que contribuiu 

para sua inserção entre os 35 Hotspots de biodiversidade do 

planeta que ocupam apenas 2,3% da superfície da Terra e 

suportam mais da metade das espécies de plantas endêmicas 

do mundo (DIAS, 2017). 

A temática em torno desse bioma vem promovendo 

constantes debates, por ser um dos mais degradados e 

ameaçados do planeta (DIAS, 2017) e atualmente ocupa 

aproximadamente 15% do território brasileiro, com uma 

extensão longitudinal que abrange estados do Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sendo a maioria em área costeira, 

no entanto, restam apenas 12,4% da floresta que existia 

originalmente (SOS MATA ATLÂNTICA, 2018). 

O expressivo desenvolvimento econômico e 

populacional ao longo da faixa correspondente ao bioma de 

Mata Atlântica tem causado danos imensuráveis, pois são 

perceptíveis os impactos ambientais relativos aos organismos 

edáficos, através do desmatamento, do uso constante de 

agrotóxicos, além da exposição às intempéries. Portanto, 
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pensar Mata Atlântica como bioma sustentável, é pensar no 

solo como engrenagem primordial para a biodiversidade. 

A presença desses organismos é de suma importância 

na decomposição da serapilheira e na fertilidade do solo, 

promovendo uma dinâmica de revolvimento dos nutrientes e da 

incorporação da matéria orgânica (BERUDE et al., 2015). 

Conforme o mesmo autor, a mesofauna do solo compreende os 

organismos invertebrados que passam uma parte da vida ou 

toda a vida no solo. Além disso, o aumento do número de 

indivíduos com sua diversidade e uniformidade de espécies da 

fauna do solo ocorre pela disponibilidade de condições 

ambientais, que favorecem a reprodução dos invertebrados 

como também a melhoria das deposições de resíduos vegetais.  

 O estudo sobre a mesofauna edáfica é um viés para 

entender a importância da serapilheira e da ação desses 

organismos minúsculos na camada mais superficial do solo. 

Porém, apesar de sua importância para o funcionamento do 

bioma, estudos sobre artrópodes do solo ainda são escassos. 

Diante desse contexto, a pesquisa teve como objetivo 

avaliar a abundância e riqueza dos organismos da mesofauna 

nas camadas de 0-5cm e 5-10cm de profundidade do solo em 

um fragmento de Mata Atlântica, no Parque Municipal da cidade 

de Maceió, Alagoas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracterização do local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2018 no 

Parque Municipal de Maceió (PMM) localizado a uma latitude 

de 9°36’47’8”S e longitude de 35°45’36.9”W, entre os bairros de 

Chã da Jaqueira, Jardim Petrópolis, Chã de Bebedouro, Santo 
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Amaro e Santa Amélia, tem aproximadamente 82,4 hectares de 

área, é considerado uma unidade de conservação e área de 

proteção ambiental (APA), conforme dados da Prefeitura de 

Maceió (2018) através da Secretaria Municipal 

Desenvolvimento Sustentável – SEMDS sobre o Parque 

Municipal de Maceió (Figura 1).  

Esse estudo teve início a partir da delimitação e 

observação do ecossistema, da coleta de amostras do solo, da 

aferição da temperatura e do conteúdo de água do mesmo. O 

material coletado foi analisado no laboratório do Ecogeografia 

e Sustentabilidade Ambiental (IGDEMA da UFAL – 

Universidade Federal de Alagoas). 

Foram selecionados dez pontos, numa área de 

aproximadamente 70 x 100m, sendo coletadas um total de vinte 

amostras de solo, em anéis metálicos, das quais dez amostras 

foram recolhidas em profundidades de 0 a 5 cm, a nível da 

serapilheira e as demais em profundidade de 5 a 10 cm. Tais 

amostras passaram por uma análise criteriosa no laboratório do 

IGDEMA da UFAL, sendo as mesmas avaliadas, através da 

classificação dos seres vivos que consiste da mesofauna 

edáfica, cujos indivíduos possuem dimensão que variam entre 

0,2 a 2,0 mm (SOUTO, 2008). Existem várias formas para se 

identificar os invertebrados que habitam o solo, dentre elas, o 

tamanho corporal é fundamental e determinante, porém sua 

mobilidade e hábito alimentar também influenciam quanto a 

classificação (BERUDE et al., 2015). 
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Figura 1. Localização do Parque Municipal de Maceió – AL. 

 
Fonte: Google Maps. 2018. 

 

Avaliação da Mesofauna do Solo 

Para a captura dos organismos do solo foram coletadas 

10 amostras do solo+serrapilheira a uma profundidade de 0 a 5 

cm, e 10 amostras na profundidade de 5 a 10 cm com auxílio 

de anel metálico de 4,8 cm de diâmetro e 5 cm de altura. Os 

anéis metálicos foram inseridos no solo a golpe de martelo até 

serem totalmente preenchidos, sendo cada um recolhido com 

ajuda de uma pá. As amostras do solo foram encaminhadas ao 

laboratório do IGDEMA - UFAL, para procedimentos de análises 

do material coletado, sob orientação da equipe de Ecogeografia 

e Sustentabilidade Ambiental da UFAL. 
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O método para extração dos indivíduos mais indicados 

para mesofauna edáfica é a bateria de extratores Berlese-

Tullgren modificado. Esta bateria contém dois ambientes, sendo 

o primeiro compartimento composto por uma tábua retangular 

com círculos para o encaixe dos anéis; o segundo 

compartimento fica na parte inferior, onde foram dispostos os 

funis e os frascos de vidros. Para se ter um resultado de uma 

estufa artificial, esse ambiente contém sete lâmpadas de 25 

watts. 

As radiações artificiais provocadas pelas lâmpadas 

levam progressivamente ao ressecamento do solo, tornando-se 

desfavorável à presença dos organismos, levando-os a 

migrarem para a parte inferior da estufa, que continham frascos 

de vidros receptores. A estufa foi devidamente envolvida por um 

tecido de nylon, tipo tule, evitando dessa maneira que as 

amostras entrassem em contato com insetos presentes no 

laboratório. 

Os anéis com solo foram dispostos na bateria por 96 

horas, atingindo uma temperatura de 42ºC. As radiações 

artificiais provocadas pelas lâmpadas levaram 

progressivamente ao ressecamento do solo, tornando-se 

desfavorável à permanência dos organismos nas amostras, 

induzindo-os a migrarem para os frascos de vidros receptores, 

que continham álcool a 70% e estavam devidamente 

identificados para acondicioná-los.  

Após 96 horas na bateria, as amostras foram retiradas, 

identificadas e quantificadas com o auxílio de uma lupa de mesa 

luminária Binocular Opticam tipo Ppzts. Os organismos 

encontrados foram identificados taxonomicamente a nível de 

ordem com ajuda de especialistas na área, tendo como critério 
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os grupos de indivíduos presentes em cada amostra e conforme 

sua profundidade.  

As avaliações quantitativas foram realizadas por meio de 

contagem dos organismos e espécies (abundância e riqueza) e 

as qualitativas, determinadas pelo Índice de Diversidade de 

Shannon(H) e Equabilidade de Pielou(e).  

 

Condições Edafoclimáticas 

Paralelamente às coletas das amostras de solo foram 

realizadas medições da temperatura (°C) através do uso do 

termômetro digital modelo espeto inserido no solo, na 

profundidade de 0 -10 cm. Para determinação do conteúdo da 

água do solo, as amostras foram distribuídas em latas de 

alumínio identificadas e pesadas para determinação do solo 

úmido, em seguida esse material foi levado para uma estufa, 

onde permaneceu por 24 horas a 105oC.  

Após a secagem, as amostras foram novamente 

pesadas, sendo assim obtido o peso seco de cada amostra 

deste experimento. 

 

Análise dos dados  

Os dados obtidos foram tabulados no programa excel e 

submetidos a análise faunística utilizando os Índice de 

Diversidade de Shannon(H) e Equabilidade de Pielou(e). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artrópodes capturados no fragmento de mata 

atlântica encontram-se na tabela 1, apresentando os 

organismos da mesofauna dos seguintes grupos: Acarina, 

Chilopoda, Collembola, Coleoptera, Diptera, Hemíptera, 
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Hymenoptera e Proturos, destacando-se o grupo Acarina com 

maior abundância de indivíduos nas profundidades de 0-5cm e 

5-10cm, perfazendo 62% dos organismos encontrados. 

Analisando as profundidades das amostras de solo, a 

maior riqueza e abundância dos organismos da mesofauna foi  

verificado na camada 0 – 5 cm (31 indivíduos em 7 grupos 

faunisticos), com valores mais expressivos para os grupos 

taxonômicos: Acarina (19 indivíduos em 9 amostras), 

Collembola (6 indivíduos em 3 amostras), Proturos (2 indivíduos 

em 2 amostras), e Chilopoda, Hemíptera, Hymenoptera e 

Diptero (1 indivíduo em cada amostra).  

         Na camada de 5 - 10cm, registrou-se quatro grupos 

faunísticos apresentando 22 organismos, assim distribuídos: 

Acarina (14 indivíduos em 8 amostras), Coleoptera (6 indivíduos 

em 3 amostras), Hemíptera e Proturos (1 indivíduos em 2 

amostras).  

Foram identificados um total de 53 organismos, nas 20 

amostras, onde 58% estavam na profundidade de 0 a 5 cm e 

42% estavam na profundidade de 5 a 10 cm, conforme tabela 

1. Esse fato, segundo Maestri et al. (2013) deve-se a presença 

da massa da serapilheira que afeta diretamente a riqueza e 

abundância dos artrópodes, mencionando que conforme ocorre 

o aumento de serapilheira, a quantidade e os  recursos 

alimentares também aumentam, oferecendo mais suporte para 

o crescimento do número de indivíduos e espécies. 
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Tabela 1. Grupos faunísticos da mesofauna do solo em 

fragmento de Mata Atlântica, Maceió, AL. 

Grupos 
Faunísticos  

0-5cm 5-10cm 
Total por 

Grupo 
%  

Acarina 19 14 33 62% 

Chilopoda 1 0 1 2% 

Collembola 6 0 6 11% 

Coleoptera 0 6 6 11% 

Díptero 1 0 1 2% 

Hemíptera 1 1 2 4% 

Hymenoptera 1 0 1 2% 

Próturos 2 1 3 6% 

Total 31 22 53 100% 

Fonte: Autores. 2018 

 

Como pode ser observado os ácaros, independente da 

profundidade, foram constatados em maior abundância. 

Segundo Berude et al. (2015), os ácaros e os colêmbolos são 

em geral, os mais abundantes na mesofauna e juntos 

desempenham papéis primordiais  quanto a fertilidade do solo, 

na atividade microbiana e combatendo no controle de pragas. 

Os Colêmbolos apesar de terem apresentado um 

número relativamente pequeno na pesquisa, são encontrados 

em todo o mundo e estão entre os invertebrados mais 

abundantes no solo, podendo viver também na serapilheira 

(BELLINGER, 2014). Juntamente com fungos, bactérias e os 

ácaros, os colêmbolos são responsáveis pela formação e 

enriquecimento do solo que sustenta florestas, conforme Toma 

(2017). 

Existem algumas espécies mais raras e que se 

apresentaram neste estudo com apenas um único indivíduo por 
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grupo, como Chilopoda, Diptera e Hymenoptera (Tabela 1). 

Estes indivíduos também assumem papéis importantes na 

dinâmica do solo (ODUM, 2008). 

Para Pereira (2012) esse maior número de organismos 

da mesofauna edáfica na profundidade de 0-5cm deve-se a 

presença da matéria orgânica em decomposição, 

desempenhando importante papel na regulação da população 

de fungos e na fragmentação de resíduos (BERUDE et al., 

2015). 

No ambiente estudado, após caracterização das 

condições edafoclimáticas do local, verificou-se pouca variação 

no conteúdo de água e temperatura do solo entre os pontos de 

coleta. Em estudo realizado em área de mata atlântica em 

Pernambuco, Melo et al. (2018) mencionam que entre os 

períodos de coleta chuvoso e seco não houve variação na 

abundância de indivíduos para alguns grupos faunísticos. 

As alterações na umidade do solo podem modificar a 

distribuição e abundância dos insetos tanto no sentido vertical 

como horizontal do solo. Sendo esse fato bastante evidenciado 

em ambientes semiárido onde as condições climáticas são 

determinantes para dinâmica dos organismos  do solo. Como 

observado por Almeida et al. (2013) em área de caatinga 

preservada no Curimataú da Paraíba, encontrando maior 

variação na população da comunidade da mesofauna edáfica e 

maior riqueza dos grupos faunísticos durante o período chuvoso 

por proporcionar maior conteúdo de água no solo.  

 A partir da quantidade de organismos encontrados e 

avaliados, adotou-se os índices de Shannon (H) e de Pielou (e), 

para análise da diversidade nas profundidades do solo.   

O índice de Shannon (H) indica que quanto mais próximo 

de zero estiver esse valor, maior será a dominância do grupo 
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em detrimento a outro, enquanto o de Pielou (e) varia de zero a 

um, onde um representa a máxima diversidade (MATA NATIVA, 

2018).  

O índice de diversidade de Shannon (H) é obtido por: H= 

- Σ pi. Log pi, onde pi = ni/N; ni = densidade de cada grupo; N = 

Σ da densidade de todos os grupos, assumindo valores que 

podem variar  0 a 5; o declínio de seus valores é o resultado de 

maior dominância de grupos em detrimento de outros (SOUTO, 

2008). E informa que o Índice de Uniformidade de Pielou (e) é 

um índice de equabilidade (distribuição de determinados 

organismos em relação à sua espécie), sendo determinado por: 

e = H/log S, em que H= valor do índice de diversidade de 

Shannon; e S = número de grupos funcionais. 

Conforme Souto (2008), o “índice de diversidade de 

Shannon (H) e o de Pielou (e) variaram de acordo com a época 

de coleta”, salientando que os organismos presentes no solo 

têm um papel importante na “ciclagem de nutrientes”, sendo 

indispensáveis para o equilíbrio desse ecossistema.  
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Figura 2. Índices de Shannon e Pielou dos grupos faunísticos 

nas profundidades de 0-5cm do solo. 

 

Fonte: Autores. 2018. 

 

Figura 3. Índices de Shannon e Pielou dos grupos faunísticos 

nas profundidades de 5-10cm do solo. 

 

Fonte: Autores. 2018. 
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O grupo Acarina apresentou menor índice de Shannon 

demonstrando que esse grupo é o mais dominante dentre os 

demais, em ambas as profundidades do solo (Figuras 2 e 3). O 

mesmo comportamento foi observado para o índice de Pielou 

que apresentou menor uniformidade. Os grupos que 

apresentaram maior abundância na profundidade de 0-5cm e 

consequentemente menor índices de Shannon e Pielou foram 

Acarina (H = 0,21; e = 0,17) e Collembolo  (H = 0,71; e = 0,92) 

(Figura 2). Enquanto os grupos de menores índices foram 

Acarina (H = 0,20; e = 0,17) e Coleoptera (H = 0,56; e = 0,73) 

na profundidade de 5-10cm (Figura 3). 

Enquanto os grupos mais raros, apresentaram o maior 

índice de diversidade de Shannon, na profundidade de 0-5cm, 

foram Chilopoda, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera (H= 1,49; 

e= 1,0), e na profundidade de 5-10cm foram Hemiptera e 

Proturos (ambos com H= 1,34; e= 1,0), demonstrando uma 

menor dominância do grupo em detrimento aos outros. 

Santos (2017) informa que a frequência identificada pelo 

grupo Acarina, de forma constante, pode sugerir que essas 

espécies são residentes neste ambiente. Os ácaros são 

encontrados praticamente em todos os ambientes terrestres e 

possuem vários hábitos alimentares que auxiliam no processo 

de decomposição de matéria orgânica (BERUDE et al., 2015) e 

essas populações variam de acordo com diversos fatores, como 

cobertura do solo, espécies de  vegetais cultivados, microclima, 

entre outros (SILVA et al., 2015).  

Os organismos do solo são taxados como 

bioindicadores, bastante eficazes por responderem 

rapidamente às modificações do ambiente em que se 

encontram. Os organismos da mesofauna atuam diretamente 

nas propriedades do solo e regulam as comunidades  
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microbianas. Grupos como Acarina, Collembola, Coleoptera, 

Himinoptera e Araneae são efetivamente bioindicadores pois, 

normalmente, são encontrados nos mais diversos ambientes 

(SPILLER et al., 2018). 

Para Toma (2107), os ácaros são responsáveis pela 

fragmentação de grande parte da matéria orgânica morta, 

acelerando a decomposição e a ciclagem de nutrientes 

realizada também pelos fungos e bactérias. 

E em relação aos colêmbolos, Toma (2017) descreve 

que são “responsáveis pela formação e enriquecimento do solo 

que sustenta florestas”, juntamente com fungos, bactérias e os 

ácaros. Antoniolli (2013) apresenta como um grupo que se 

multiplica e cresce rapidamente, servindo de alimentos para 

vários outros artrópodes de tamanho pequeno.  

Importante salientar o papel da temperatura nas trocas 

de energia com a atmosfera e nos processos físicos do solo, 

podendo estes fatores oscilarem devido a temperatura ser um 

elemento que varia em função do tempo e do espaço. A partir 

da aferição da temperatura do solo é possível obter a 

quantificação de fenômenos como evaporação, aeração e a 

intensidade das reações químicas nele produzidas 

(CARNEIRO, 2013). 

O tipo de cobertura vegetal é um dos principais fatores 

envolvidos na distribuição dos organismos edáficos, pois 

promove a redução do gradiente de temperatura do solo e a 

formação de serrapilheira como substrato e alimento variado 

para a fauna, uma vez que a diversidade de grupos presentes 

no solo é dependente do gerenciamento das práticas aplicadas, 

da disponibilidade de alimento e do teor de material orgânico, 

bem como da umidade e temperatura estando tais organismos 

suscetíveis à modificação (POMPEO et al., 2016). 
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Para Morais et al. (2013), os organismos da mesofauna 

colaboram na humificação, redistribuem a matéria orgânica, 

estimulam a atividade microbiana, entre outros benefícios. A 

sensibilidade desses artrópodes, referente as alterações 

ambientais, pode ser útil no monitoramento da degradação de 

um ambiente. 

Procedimentos inadequados na atividade agrícola, a 

exemplo de monoculturas, aplicação de agrotóxicos, 

compactação do solo etc, vêm prejudicando vários grupos de 

microorganismos da mesofauna. Além disso, esses indivíduos 

podem ser afetados pelo tipo de cobertura vegetal, nível de 

precipitação, temperatura e radiação solar. Ações humanas 

contribuem para o empobrecimento do habitat das 

comunidades edáficas. Faz-se necessário, então, o controle 

ambiental, por meio do monitoramento das características de 

organismos próprios daquele ambiente, a fim de que se possa 

mensurar o nível de degradação do habitat (ROCHA et al., 

2015). 

 

CONCLUSÕES 

 A mesofauna edáfica foi caracterizada pelos grupos 

taxonômicos: Acarina, Collembola, Protura, Coleoptera, 

Hemíptera, Chilopoda, Diptero e Hymenoptera; 

 O grupo Acarina apresentou maior abundância e 

menores Índices de Shannon e Pielou;  

 A diversidade e abundância dos organismos foi maior na 

camada de 0-5 cm em função da presença de 

serapilheira. 
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RESUMO: Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são 
produzidos por organismos multicelulares como mecanismo de 
defesa contra patógenos, sendo portanto, uma alternativa 
propícia no desenvolvimento de agentes antimicrobianos. 
Lectinas provenientes de espécies leguminosas surgem como 
uma fonte alternativa de AMPs, em virtude da sua elevada 
estabilidade e presença de sequências bioativas, muitas vezes 
silenciada devido a conformação da proteína intacta. Esse 
estudo avaliou através de analises in silico os possíveis AMPs 
proveninentes de lectinas de especies da família Fabaceae. As 
sequências de lectinas foram extraídas no banco de dados  
NCBI Protein, posteriormente foram inseridas no software’s 
AMPA, peptide 2.0 e Helical Wheel Projections para avaliar 
capacidade antimicrobiana, hidrofobicidade e natureza 
anfipática dos peptídeos, respetivamente. De 356 lectinas 
analisadas, 25 apresentaram peptídeos antimicrobianos, 
desses 9 continham os melhores índices de hidrofobicidade e 
anfipaticidade, fatores que auxiliam no ataque do mesmo a 
membrana plasmática bacteriana. Portanto, tais AMPs 
apresentam-se como promissores antibacterianos, 
demostrando efetivas características hidrofóbicas e anfipáticas.  
Palavras-chave: Lectinas. Peptídeos. Antibacterianos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A introdução de diversas classes de antibióticos durante 

processos infecciosos contribuem para o surgimento de micro-

organismos com elevados parâmetros de seletividade 

(WESTHOFF et al., 2017). A resistência a múltiplas drogas 

(MDR) está relacionada a fatores como alterações na absorção, 

eliminação e inativação enzimática dos fármacos (LI; PLÉSIAT; 

NIKAIDO, 2015).  

As bactérias desenvolvem esses processos devido a 

modificações no envelope bacteriano, reduzindo a síntese da 

proteína canal de membrana, porina, além de, induzir a 

superprodução de bombas de efluxo (GUO et a., 2014). 

Somado a isso ocorre a inativação enzimática de alguns 

antibióticos que pode ser provocada mediante a acetilação de 

aminoglicosideos presente no mesmo, como pela degradação 

por enzimas produzidas pelos micro-organismos (SANDLE et 

al., 2014). 

Funções que reforçam a necessidade de pesquisas 

voltados a esses patógenos, permitindo a ascensão de novas 

perspectivas farmacológicas (CHUA, 2013). 

Peptídeos Antimicrobianos (AMPs) tornaram-se uma 

alternativa eficaz na terapêutica clinica de doenças de origem 

bacteriana e/ou fúngica, essas moléculas fazem parte do 

sistema imune inato de organismos multicelulares e até o 

momento mais de 750 AMPs distintos foram isolados de 

espécies de animais, plantas, bactérias, fungos e vírus 

(BAHAR; REN, 2013).  

Os AMPs compreendem uma família quimicamente e 

estruturalmente heterogênea. No entanto, três características 

são compartilhadas na maioria deles: (i) Tamanho (10-25 
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aminoácidos), peso molecular (MW) entre 1 e 5 kDa; (ii) caráter 

altamente catiônico, embora com grandes variações na carga 

positiva líquida; (iii) tendência a adotar estruturas anfipáticas 

(MOJSOSKA; JENSSEN, 2015).  

Em vegetais leguminosos como a família Fabaceae a 

diversidade de estruturas moleculares propiciam maiores 

achados de AMPs, além disso, a presença de lectinas nessas 

espécies corroboram na busca por novos compostos bioativos 

(KUPPUSAMY et al., 2016). Essas são glicoproteínas 

oligoméricas de origem não imunológica, que podem   

especificadamente ligar-se de forma reversível a estruturas 

glicosiladas e/ou aglutinar células sem modificá-las, 

promovendo assim, inúmeras funções biológicas 

(BODENBERGER et al., 2017).  

No entanto, a estabilidade dessas moléculas impedem a 

digestão por enzimas encontradas no trato gastrointestinal 

(TGI) (HARNEDY; FITZGERALD, 2012), ocultando portanto, 

sequencias de peptídeos relacionados com ações 

antioxidantes, anticancerígenas (GASPAR; VEIGA; 

CASTANHO, 2013), antivirais, imunomoduladoras,  

antimicrobianas, dentre outras (GILLETTE; CARR, 2013).  

A liberação desses a partir de lectinas precursoras 

ocorrem através de tecnologia de DNA recombinante e síntese 

química ou enzimática (BENOITON, 2016). As simulações 

computacionais também tornaram-se um método alternativo 

para hidrólise proteica uma vez reduzem a quantidade de 

substâncias a serem testadas in vitro, permitindo assim a 

identificação de novos AMPs (ABDELHEDI et al., 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

identificar o potencial antibacteriano de peptídeos derivados de 

lectinas vegetais expressas em espécies da família Fabaceae.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção dos dados  

 

Foram selecionadas sequências de lectinas da família 

Fababceae por meio de banco de dados NCBI Protein 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein), após a seleção as 

mesmas foram submetidas ao BLASTP (Database: Non-

redundant protein sequences), sendo escolhidas as sequências 

com melhores indicadores (Max score, Total score, Query 

cover).  

 

Identificação de Peptídeos: Pesquisa por escala de 

propensão  

 

 As sequências de lectinas alvo foram submetidas em 

formato FASTA ao AMPA algorítimo, esse é incorporado com o 

T-Coffee Web Server (http://tcoffee.crg.cat/apps/ampa/do), 

posteriormente foram selecionadas aquelas glicoproteínas que 

possuíam domínios antibacterianos. A porcentagem fornecida 

pelo software fornece informações sobre atividade 

antimicrobiana, quanto maior a probabilidade prevista menores 

as chances do peptídeo ser bacteriostático e/ou bactericida.  

O índice antimicrobiano de cada aminoácido fornecerá 

as informações finais acerca da atividade do composto, baixos 

índices estão relacionados com alta atividade antimicrobiana da 

sequência, entre os aminoácidos que se destacam nesse 

cenário estão arginina, lisina e cisteína (BURGAS; BARA; 

ESTHER, 2009) (Figura 1).  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
http://tcoffee.crg.cat/apps/ampa/do
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Figura 1. Índices antimicrobianos dos aminoácidos 

 
Fonte: Ravichandran et al., 2016. 

 

 O servidor AMPA é baseado em uma escala de 

propensão antimicrobiana, fornece o número e a localização 

das prováveis regiões da proteína que desenvolvem essa ação 

e prever domínios funcionais, como estar demostrado na Figura 

2, observa-se como resultado da busca os tamanhos e as 

respectivas probabilidade para possível AMP em porcentagem 

(%), além das sequências com potencial antibacteriano, na qual 

são destacadas em amarelo. 
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Figura 2. Análise da lectina de Glycine max no AMPA – T Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor, 2018. 
 

Arranjo de Aminoácidos 

 

 As sequências peptídicas serão examinadas quanto aos 

aminoácidos tais como arginina, tripsina, lisina, prolina e glicina 

com base nas suas propriedades antimicrobianas relatadas. 

Além disso, levantamentos bibliográficos demonstraram a 

participação de péptidos ricos em lisina, cisteína e arginina na 

atividade antimicrobiana. A interação entre a membrana 

 

 

 

Sequência fornecida 

pelo usuário 

Perfil antimicrobiano para a 

sequência introduzida. Eixo X 

relata a posição do aminoácido 

na proteína; Eixo Y mostra o 

score antimicrobiano nessa 

posição. 

Possíveis 

regiões 

antimicrobianas 
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bacteriana e os peptídeos serão completamente submetidas à 

presença e posição de um ou mais aminoácidos acima 

mencionados. A propriedade antimicrobiana básica e sua 

estabilização estrutural baseiam-se principalmente na 

disposição distintiva de aminoácidos potentes na estrutura 

(SHEN et al., 2018).  

 

Hidrofobicidade 

 

 Para identificar a percentagem de resíduos hidrofóbicos, 

neutros, ácidos e básicos, as sequências foram analisadas com  

o PEPTIDE do servidor 2.0 

(http://www.peptide2.com/N_peptide_hydrophobicity_hydrophili

city.php). A hidrofobia é calculada com base na presença de 

aminoácidos muito hidrofóbicos e hidrofóbicos; e similarmente 

a porcentagem de aminoácidos básicos e neutros com base em 

seu número.  

Peptídeos hidrofóbicos possuem em sua composição 

cerca de 50-75% de aminoácidos hidrofóbicos sem carca, como 

fenilalanina, isoleucina, leucina, mationina, valina, triptofano, 

alanina e prolina, e em soluções aquosas podem ser solúveis 

ou parcialmente solúveis, possibilitando a interação facilitada 

com membranas plasmáticas (MORA-NAVARRO et al., 2016).   

 

Anfipaticidade 

 

 A natureza anfipática dos peptídeos foram determinadas 

pelo Helical Wheel Projections 

(http://rzlab.ucr.edu/scripts/wheel/wheel.cgi). O wheel diagram 

é representado mediante diferença na hidrofobicidade, 

hidrofilicidade, resíduos carregados e não carregados. O Wheel 
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diagram fornece uma imagem bidimensional da estrutura 

peptídica na qual os aminoácidos que formam a estrutura 

helicoidal estão representados na forma de circulo. Em 

contraste, a anfipaticidade é mensurada através da disposição 

de diferentes aminoácidos (ARMSTRONG, ZIDOVETZKI, 

2016).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A família Fabaceae (Leguminosae), pertencente à 

divisão das Angiospermas, classe Dicotiledônea e da ordem 

das Rosales, sendo dividida em três subfamílias: 

Caesalpinoideae, Faboideae e Mimosoideae (MORI, 1988; 

GARCIA et al., 2017), com cerca de 650 gêneros e 18000 

espécies espalhadas no mundo, principalmente nas regiões 

tropicais e subtropicais (GULEWICZ et al., 2014).  Cerca de 

10% do conteúdo proteico total desses vegetais são 

constituídos por lectinas, compondo as cascas, cerne, flores, 

folhas, raízes, rizomas e sementes da planta (SAWANT; 

RANDIVE; KULKARNI, 2017).  

São consideradas agentes terapêuticos, promovendo 

atividade antioxidante (WONGPANYA et al., 2017), antifúngica 

(SINGH; THAKUR, 2014) antiproliferativa, antitumoral 

(LANNOO; VAN-DAMME; JM, 2014) e transportadoras de 

agentes quimioterápicos. Responsáveis também por formar 

ligações distintas com diferentes receptores, incluindo 

hormônios, ácidos nucleicos e aminoácidos de origem não 

proteica (MÜLLER et al., 2017). 

Em contrapartida, algumas atividades desenvolvidas por 

essas proteínas intactas podem ser ocultadas devido à 

conformação proteica, dessa maneira, é essencial a buscar por 
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métodos que objetivem a análise de sequências peptídicas 

bioativas que possuem em torno de 3-20 aminoácidos 

(GILLETTE; CARR, 2013).  

Sequências peptídicas são liberadas por clivagem 

química, enzimática ou simuladas por meio de programas 

computacionais, nos dois primeiros casos o pH, temperatura, 

enzimas utilizadas, substratos, reagentes químicos e tempo não 

monitorados para maximizar o potencial biológico do composto 

(FREITAS; CORTEZ-VEGA; PRENTICE, 2015). A alta 

especificidade e penetração no local desejado permite que os 

peptídeos driblem barreiras fisiológicas do organismo e 

propiciam efeitos farmacológicos, dentre os quais, atividade 

antimicrobiana (NAWROCKI; CRISPELL; MCBRIDE, 2014).  

Segundo Ravichandran et al. (2016), a carga liquida é um 

fator primordial de AMPs, a medida que aumenta os resíduos 

de aminoácidos carregados a propriedade catiônica também se 

eleva, processo que facilita a interação da sequêcia com a 

membrana bacteriana. Mecanismo observados nesse estudo, 

visto que, peptídeos com elevadas concentrações de lisina e 

arginina aumentaram a carga catiônica e consequentemente 

induziram a menores índices antimicrobianos (Tabela 1).   

 De todo modo, grande parcelar das glicoproteínas 

analisadas não possuem parâmetros significativos quando 

submetidas a ferramenta computacional, visto que das 356 

sequências, apenas 25 apresentaram possíveis peptídeos 

antibacterianos, desses 10 possuem uma atividade percentual 

inferior a 10%, sendo, portanto,  efetivos AMPs de acordo com 

Burgas; Bara e Esther (2009).  
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Tabela 1. Peptídeos antimicrobianos derivados de lectinas da família Fabaceae 
ID Lectina Espécie Atividade 

% 
Sequência Peptídeo Localização 

NP_001235722.1 Glycine max 9 QHIGRYWTRVSPKS 239-252 

NP_001236140.2 Glycine max 5 AKIGKTGKYTYKVTKLN 95-111 

ADO32620.1 Cicer 
arietinum 

10 KGKLTLTKAVKSTVG 58-72 

AGV54232.1 Phaseolus 
vulgaris 

2 AKIGKKGKYKFKVNS 95-109 

AEE88306.1 Vigna 
aconitifolia 

12 LRLTKVKGNGKPT 56-68 

KYP61484.1 Cajanus 
cajan 

6 VGRVLYSKPFHIWNRRT
NMS 

70-89 

AEW50187.1 Vigna 
aconitifolia 

10 KGKLTLTKAVKSTVG 51-65 

AAY21161.1 Lens 
culinaris 

10 KGKLTLTKAVKSTVG 58-72 

AAS45646.1 Glycine max 2 RNRQRCQLRRFLQLHC
LCLRHSKSRRWACLLPR 

88-120 

ANH22049.1 Lens 
culinaris 
subsp. 

culinaris 

10 KGKLTLTKAVKSTVG 58-72 

CAC42125.2 Lens 
orientalis 

10 KGKLTLTKAVKSTVG 58-72 

PNX95891.1 
 
 

PNX86998.1 
 

PNX76967.1 

 
 
 

Trifolium 
pratense 

4 
10 
 
5 
 
 
9 

AKIGKKGSYKYKPVKLA 
KWKGGLIIKKAEVT 

 
NVNSIKSLKTKPWKRVN

LALV 
 

KIKKLLFVVLVIL 
 

20-36 
75-88 

 
167-187 

 
7-19 

 

BAA36414.1 Robinia 
pseudoacac

ia 

14 SIKSVRTVPWNW 178-189 

CAA76366.1 Medicago 
sativa 

9 
 

KLKLTKAVKNSIGR 57-70 

AAA33142.1 Vigna 
unguiculata 

subsp. 
cylindrica 

11 KLRLTKVKGNGL 50-61 

CAD27436.2 Vicia faba 14 KRHIGIGVNSIK 165-176 

 
 

ABU75307.2 

 
 

Pisum 
sativum 

15 
 
7 
 
 
4 

IAKLGMRKPVKPLL 
 

GKVYRGVLRGGVVIAVK
NIS 

 
RLKQRNLVGLRGWCKK

NAGNF 

213-226 
 

366-385 
 

403-423 

XP_014514843.1 Vigna 
radiata var. 

radiata 

10 LRLTKVKGNKPQ 56-67 

XP_015942674.1 Arachis 
duranensis 

13 GRQIHLIRSWSFT 239-251 

XP_025680081.1 Arachis 
hypogaea 

12 KITYNSAHKKLTVHVSTY 169-186 

Fonte: Autor, 2018. 
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Somada as carcateristicas relacionas a carga do 

peptídeo, o mesmo deverá conter algum grau de anfipaticidade 

e hidrofobicidade, fatores que contribuem para especificidade 

com estruturas lipídicas (CORNELL, 2016). Resíduos de 

arginina e lisina rodeados por aminoácidos hidrofóbicos como 

valina, leucina, tirosina e triptofano auxiliam na criação de uma 

estrutura hidrofóbica e consequentemente permitem que as 

moléculas perturbem a membrana lipídica bacteriana 

(EDWARDS et al., 2016).  

 Chen et al. (2007) investigou o papel da hidrofobicidade 

na atividade antimicrobiana de AMPs, notando-se que uma 

diminuição no caráter hidrofóbico dos peptídeos estava 

associada com a redução na atividade antimicrobiana. Aspecto 

analisado neste estudo, uma vez que, dos vinte e cinco AMPs 

encontrados no software AMPA, apenas nove desses 

apresentaram os melhores índices de hidrofobicidade (Tabela 

2).   

 
Tabela 2. Hidrofobicidade de peptídeos com melhores índices antimicrobianos a 

partir do Ampa 
ID Lectina Espécie Sequência Hidrofobicidade 

% 
KYP61484.1 Cajanus 

cajan 
VGRVLYSKPFHIWNRRTNMS 40 

AEW50187.1 Vigna 
aconitifolia 

KGKLTLTKAVKSTVG 40 

AAS45646.1 Glycine 
max 

RNRQRCQLRRFLQLHCLCLRHSKSRRWACLL
PR 

33.33 

PNX95891.1 Trifolium 
pratense 

KWKGGLIIKKAEVT 42.86 

PNX86998.1 Trifolium 
pratense 

NVNSIKSLKTKPWKRVNLALV 47.62 

PNX76967.1 Trifolium 
pratense 

KIKKLLFVVLVIL 76.92 

BAA36414.1 Robinia 
pseudoaca

cia 

SIKSVRTVPWNW 50 

ABU75307.2 Pisum 
sativum 

IAKLGMRKPVKPLL 64.29 

ABU75307.2 Pisum 
sativum 

GKVYRGVLRGGVVIAVKNIS 64.29 

Fonte: Autor, 2018.  
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  Fatores como hidrofobicidade do composto somados 

com propriedades antimicrobianas auxiliam na seleção de 

peptídeos altamente específicos e com um maior grau de 

bioatividade contra agente bacterianos, em contrapartida, uma 

parcela de AMPs não satisfaz tal indicador, mecanismo esse 

que dificulta a interação com membranas plasmáticas, 

resultados que reforçam os dados obtidos, na qual alguns 

apesarem de se caracterizarem como AMPs pelo programa não 

detiveram aminoácidos suficientes para garantir tal 

particularidade.   

 Similaridade observada na lectina derivada da espécie 

de Lens culinaris, onde o peptídeo proveniente da mesma 

apesar de obter uma atividade no AMPA de 10%, não obteve 

resultados hidrofóbicos significativos.  

 No entanto, níveis elevados de hidrofobicidade estão 

relacionados com aumento de toxicidade da molécula, 

resultando em fraca solvência e efeitos hemolíticos em 

bactérias e células humanas, mecanismo que interfere na 

interação peptídeo-membrana (SCHMIDTCHEN; 

PASUPULETI; MALMSTEN, 2014).  

 De acordo com Lv et al. (2014) a anfipaticidade também 

estar relacionada com a conformação estrutural do peptídeo, 

onde sequências altamente catiônicas são geralmente 

helicoidais, desse modo é notório que esses assumam essa 

característica tenham maiores probabilidades de admitir-se 

como AMPs, essa configuração auxilia no plano de ligação da 

molécula na membrana da célula bacteriana, levando a morte 

da mesma. 

 O grupo de peptídeos catiônicos compreendem cerca de 

290 sequências, formadas por um número limitado de até 40 

resíduos de aminoácidos, e em sua maioria é ausente a a 
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presença de cisteína (GALDIERO et al., 2015). Em soluções 

aquosas muitos estão desordenados, mas na presença de 

trifluoroetanol, micelas de dodecil sulfato de sódio (SDS) e 

vesículas de fosfolipídios totalidade ou parte da estrutura é 

convertida em uma α-hélice (PERUMAL; PANDEY, 2013).  

 As interações entre aminoácidos básicos (lisina e 

arginina) e aromáticos (triptofano, fenilalanina e tirosina) na 

estrutura helicoidal é fundamental  para a auto associação e 

inserção mais profunda em membranas (ZHU et al., 2014). 

Frequentemente AMPs anfifílicos em α-hélice induz a morte 

bacteriana devido a ruptura de lipossomas, processo 

determinado pela presença de resíduos hidrofóbicos não 

poleres e poleres carregados localizados em lados opostos da 

estrutura (Figura 3).  

É notavel que os peptídeos provenientes dessa pesquisa 

possuem configuração propicia para desenvolver eficazes 

atividades antibacterinas, uma vez que sequências como 

ABU75307.2, PNX76967.1 e ABU75307.2 detêm de 

porcentagens significativas de aminoácidos hidrofóbicos 

associados com moléculas polares de caráter básico, 

peculiaridade que satisfaz a natureza antimicrobiana.  

 Em contraparte, AMPs com elevadas taxas de 

hidrofobicidade e anfipaticidade estão correlacionadas com 

aumento da atividade hemolítica, mecanismo esse, que nesses 

casos sobrepõem o efeito antimicrobino (AOKI; UEDA, 2013). 

Sendo necessário tecnológicas biotecnológicas que promovam 

melhoramento do peptídeo, a fim de satisfazer as propriedades 

bioativas do mesmo.  
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Figura 3. Perfil anfipático dos AMPs 
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7 8         9 

1 - KYP61484.1                         5 -  PNX86998.1                     9 - ABU75307.2 

2 - AEW50187.1                     6 -  PNX76967.1 

3 - AAS45646.1                      7-  BAA36414.1 

4 -  PNX95891.1                     8 - ABU75307.2 
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  As mesmas compreendem mudanças no perfil 

hidrofóbico, angulação dos resíduos carregados, dentre outros 

ajustes utilizados para desenvolver um peptídeo ideal 

(CORNELL, 2016). 

   

CONCLUSÕES 

  

Neste artigo, propusemos uma abordagem alternativa 

acerca das propriedades de peptídeos derivados de lectinas da 

família Fabaceae, usando para isto métodos in silicos voltados 

a inferir características hidrofóbicas, estruturais e efeitos 

antimicrobianos dos compostos. Em conclusão, tais AMPs 

surgem como uma alternativa farmacológica em tratamento de 

infecções de origem bacterianas, uma vez que, nove 

demostraram significativos índices computacionais. No entanto, 

são necessárias maiores investigações das propriedades 

farmacológicas e toxicológicas in vitro e in vivo.  
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RESUMO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 

uma condição inflamatória crônica das vias aéreas e 

parênquima pulmonar. Atualmente, atinge milhões de pessoas 

em todo o mundo, sendo a quarta causa de morte evitável 

mundialmente. Apresenta o tabagismo como principal fator de 

risco, pois a fumaça do cigarro é capaz de gerar uma inflamação 

crônica a nível pulmonar e sistêmico. Por essa razão, o 

tabagismo também contribui para o surgimento de diversas 

outras alterações sistêmicas nos indivíduos portadores de 

DPOC que são conhecidas como comorbidades, o que leva a 

DPOC ser considerada uma doença sistêmica. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi abordar as principais comorbidades 

em diferentes sistemas biológicos relacionadas ao tabagismo e 

à doença pulmonar obstrutiva crônica. Através de uma revisão 

bibliográfica foram utilizando artigos de publicados em língua 

portuguesa e inglesa entre os anos de 2014 a 2018, disponíveis 

em bases de dados através dos descritores: comorbidades, 
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DPOC e tabagismo. Dentre as manifestações sistêmicas mais 

comuns em pacientes com DPOC estão a doença 

cardiovascular, a anemia, o câncer de pulmão, o diabetes, a 

osteoporose, a ansiedade e a depressão. Além disso 

complicações no sistema neurológico também são encontradas 

nesses pacientes. Essas condições nem sempre estão isoladas 

e em geral os pacientes apresentam mais de uma comorbidade 

o que pode contribuir para o agravamento do quadro clínico do 

indivíduo.  

Palavras-chave: DPOC. Tabagismo. Comorbidades. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) como uma 

doença que causa obstrução progressiva e irreversível das vias 

aéreas com alargamento dos espaços alveolares e 

remodelamento do parênquima pulmonar. Essa mesma 

organização aponta a DPOC como um problema de saúde 

pública mundial pelo número de indivíduos atingidos pela 

doença. No mundo a DPOC afeta aproximadamente 300 

milhões de pessoas sendo que cerca de 65 milhões delas são 

portadoras de DPOC de caráter moderada a grave. Estima-se 

que se os números relacionados a portadores de DPOC 

continuar a crescer ela se tornará a terceira causa de morte em 

todo o mundo até 2030 (WHO, 2017). 

Segundo dados epidemiológicos, mais de 1 milhão de 

pessoas são portadores de DPOC só no Reino Unido, tornando 

a DPOC a segunda doença respiratória mais comum, depois da 

asma nesse país (SNELL et al., 2016). E muito embora a 

maioria dos dados estatísticos sobre prevalência, morbidade e 
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mortalidade relacionadas à DPOC sejam provenientes de 

países desenvolvidos, sabe-se que aproximadamente 90% das 

mortes por essa doença ocorrem em países pobres ou 

emergentes (JOSÉ et al., 2017). 

 No Brasil, ocupa a quinta posição em causa de morte, 

sendo responsável pela internação hospitalar anual de 290 mil 

pacientes. Financeiramente, os custos diretos e indiretos 

relacionados ao diagnóstico e tratamento de pacientes 

portadores de DPOC vêm aumentando proporcionalmente. 

Estima-se que exacerbações da DPOC são responsáveis por 

mais de 500.000 hospitalizações e 110.000 mortes por ano, 

apresentando custo econômico anual elevado, sendo mais de 

US$ 18 bilhões (CARVALHO et al., 2018). 

A DPOC é considerada uma doença comum, evitável e 

tratável, caracterizada por limitação persistente e progressiva 

do fluxo aéreo associada à resposta inflamatória crônica das 

vias aéreas e dos pulmões devido à exposição de partículas ou 

gases nocivos, primordialmente o tabagismo, o qual influencia 

diretamente na evolução acelerada se a exposição a fumaça do 

cigarro não for descontinuada (BOTTEGA, 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

hábito de fumar tornou-se uma espécie de epidemia à nível 

mundial, o que repercute no surgimento de milhares indivíduos 

portadores de doenças relacionadas ao tabagismo, como 

câncer de pulmão e laringe, úlcera péptica e doenças 

cardiovasculares. Isso porque os componentes da fumaça do 

cigarro possuem a capacidade de atingir diversos sistemas 

biológicos, o que resulta em manifestações sistêmicas em 

indivíduos fumantes (JOSE et al., 2017). 

De acordo com a evolução da doença, as manifestações 

clínicas diferem. Precocemente, surgem hipersecreção de 



COMORBIDADES RELACIONADAS AO TABAGISMO E DOENÇA 
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

122 
 

mucosa, seguido de dispneia, intolerância ao exercício, 

hipoxemia e outros achados relacionados a hiperinsuflação 

pulmonar que surgem mais tardiamente, em estágios mais 

avançados. Ademais, manifestações sistêmicas e 

complicações associadas à doença ou decorrentes do 

tratamento fazem parte do quadro clínico (BOTTEGA, 2014). 

Comorbidades são condições que coexistem com a 

doença principal e geralmente estão relacionadas a doenças e 

não a sintomas, o que é sugerido já pela etimologia da palavra, 

em que o prefixo latim “cum” significa contiguidade e o sufixo 

“morbus” indica doença ou um estado patológico (MOTÓ; 

DOUGADOS, 2014). 

Vários estudos já descreveram o impacto das 

comorbidades na qualidade de vida, mortalidade e opções de 

tratamento de pacientes com DPOC. Estudos epidemiológicos 

e de ensaio clínico sugerem o surgimento de diversas 

comorbidades que podem fazer parte do quadro clínico de um 

paciente com DPOC. Além disso, uma compreensão mais 

ampla da fisiopatologia da DPOC, considerando essa 

enfermidade um processo inflamatório sistêmico, pode explicar 

em parte a grande incidência de comorbidades de grande 

relevância que podem variar desde de o número de sistemas 

biológicos acometidos como quanto a gravidade (SMITH; 

WROBEL, 2014). 

Ao analisarmos uma doença ou um grupo de patologias 

há uma tendência epidemiológica para uma correlação para 

com a etnia ou raça. Esse elemento, ainda que muito 

negligenciado, possui sua importância de forma a ser um 

elemento padrão de pergunta na identificação do paciente em 

uma anamnese médica. Em relação a DPOC e suas 

comorbidades não foi encontrado uma proporção étnica e racial 
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significativa, tal fato limita as diversas estratégias de tratamento 

e prevenção (LEE et al., 2018). Apesar disso, o 

desenvolvimento de outras comorbidade como os distúrbios 

neurológicos, complicações ósseas, respiratórias, 

cardiovasculares e disfunções gástricas apresentam grande 

impacto na saúde mundial.  

O objetivo desse trabalho é explicitar as principais 

comorbidades desses sistemas relacionadas ao DPOC, 

demonstrando, assim, a relevância deste impacto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O seguinte trabalho desenha-se como uma revisão de 

literatura e teve como pergunta norteadora a seguinte frase: 

quais as comorbidades que podem surgir com o 

desenvolvimento da DPOC ou que são decorrentes do 

tabagismo? Para tanto, foi realizado uma busca em banco de 

dados eletrônicos (PubMed e Scielo) utilizando como 

descritores: DPOC, comorbidades e tabagismo. 

Foram encontrados 273 artigos dos quais 42 artigos 

foram selecionados em lingua inglesa e portuguesa, de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão expostos a seguir. 

Utilizou-se como critérios de inclusão para a seleção dos 

artigos aqueles que tinham como temática principal os danos 

causados pelo tabagismo e\ou DPOC nos sistemas fisiológicos, 

assim como aqueles que buscavam delinear correlações entre 

o aparecimento de doenças concomitantemente à presença de 

DPOC ou de tabagismo, e que datavam ter sido publicados 

entre os anos de 2014 a 2018. Como critério de exclusão ficou 

determinado a não correlação entre DPOC e\ou tabagismo com 
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comorbidades ou danos aos sistemas biológicos e que datavam 

ser publicados em anos anterior a 2014. 

Os dados obtidos passaram por rigorosa análise qualitativa do 

conteúdo abordado, no qual foi realizado a extração das 

informações que versavam com a pergunta disparadora de 

maneira a respondê-la ou de maneira que trouxesse algum 

delineamento sobre a indagação inicial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as comorbidades mais comuns em pacientes com 

DPOC incluem a doença cardiovascular (DCV), a anemia, o 

câncer de pulmão, o diabetes, a osteoporose, a ansiedade e a 

depressão. Cerca de 94% dos pacientes com DPOC 

apresentam pelo menos uma comorbidade e até 46% 

apresentam três ou mais, sendo as mais prevalentes a 

hipertensão arterial, doença arterial coronariana, insuficiência 

cardíaca congestiva, dislipidemia e diabetes mellitus (CARAM 

et al., 2016).  

 

Complicações Respiratórias do DPOC 

 

 A DPOC é caracterizada pela limitação crônica do fluxo 

aéreo e uma gama de alterações patológicas nos pulmões, 

significativos efeitos extrapulmonares e comorbidades 

importantes que podem contribuir para aumentar a gravidade 

da doença (CARAM et al, 2016). 

A hipertensão pulmonar, por exemplo, tem sua 

prevalência entre 10,2% e 91% nos pacientes com DPOC 

moderada a grave. A prevalência de hipertensão pulmonar 

aumenta com a gravidade da DPOC, com a maioria dos 
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pacientes com DPOC apresentando hipertensão pulmonar de 

leve a moderada. O mecanismo fisiopatológico tem como fator 

principiante a hipóxia, que induz vasoconstrição pulmonar e 

remodelamento vascular pulmonar na forma de espessamento 

da camada íntima e aumento da camada muscular arterial, 

culminando no aumento da resistência vascular pulmonar 

(SMITH, WROBEL, 2014).  

As exacerbações agudas da DPOC possuem um grande 

impacto no status de saúde, na progressão da doença e no 

prognóstico. Essas exacerbações estão, em sua maioria, 

relacionadas a infecções respiratórias sejam elas por vírus ou 

bactérias, sendo, muitas vezes, recomendado a terapia 

farmacológica com antibioticos sempre que houver dois ou mais 

dos critérios de Anthonisen. Esses critérios consistem em 

aumento da dispnéia, aumento do volume de secreção e 

aumento da purulência do escarro (BOIXEDA et al 2015). 

As vias aéreas são continuamente expostas a múltiplos 

oxidantes, graças a isso é fundamental que haja meios 

celulares e extracelulares para a defesa contra os oxidantes. 

Mediante a isso, temos o fator nuclear eritróide 2 relacionado 

ao fator 2 (Nrf2) que funciona como um importante ativador de 

respostas antioxidantes e citoprotetiva, desempenhando um 

papel protetor do estresse oxidativo nos pulmãos, 

principalmente nas doenças inflamatórias como a DPOC 

(ZHAO et al 2017). 

Outro importante marcador químico relacionado a DPOC 

é o fator nuclear kappa B (NF-kB), que funciona como um 

importante regulador da atividade das citocinas nas vias aéreas. 

A ativação do NF-KB é estimulada pela fumaça do cigarro e 

pelas citocinas em diversas células das vias aéreas atuando na 
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expressão de imunomoduladores e mediadores inflamatórios 

(SCHULIGA , 2015). 

Sabe-se também que a DPOC tem forte relação com a 

função da mobilidade diafragmática por impactar diretamente 

no volume inspiratório, afetando assim a função diafragmática. 

No estudo realizado por Rocha et al., (2017), foi descoberto 

uma correlação moderada entre a DPOC e volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (FEV1) e uma forte correlação 

entre DPOC e capacidade inspiratória, possivelmente devido à 

obstrução do fluxo aéreo. Sugerido, assim, que em pacientes 

com DPOC, a limitação do fluxo aéreo ao exercício é devido à 

capacidade ventilatória reduzida associada ao aumento da 

obstrução pulmonar e, conseqüentemente, hiperinsuflação 

pulmonar, evidenciada pela redução da capacidade inspiratória 

e reserva ventilatória (GARSKE, 2017).  

Por fim é sabido que o tabagismo é também um fator de 

risco para diversos tipos de cânceres, incluíndo o câncer de 

pulmão. O mecanismo pelo qual há aumento do risco de câncer 

de pulmão na DPOC ainda não é bem elucidado. No entanto, 

parece haver o envolvimento importante de componentes 

genéticos. Contudo, é bem determinado que a inflamação 

crônica gerada pelo tabagismo e da DPOC também excercem 

um papel central para a patogênese do câncer de pulmão, 

através de liberação de mediadores como citocinas e em 

particular a ativaçào do NF-kB associado a liberação de 

enzimas que degradam a matriz, como as metaloproteinases, 

já identificadas como responsáveis no desenvolvimento da 

DPOC e do tumor pulmonar (SMITH, WROBEL, 2014). 

 

Complicações gastrintestinais no DPOC 
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A contribuição da DPOC na doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) se dá pela condição de hiperinsuflação 

pulmonar que necessita do aumento do esforço dos músculos 

respiratórios na inspiração para ultrapassar o volume 

inspiratório aumentado. Isso provoca um aumento da pressão 

negativa no tórax que, por sua vez, aumenta o gradiente de 

pressão entre o tórax e o abdômen, culminando na diminuição 

do tônus do esfíncter esofágico inferior (EEI), que predispõe ao 

refluxo (CARVÃO, 2016). 

O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma doença do 

sistema gástrico comum em pacientes com DPOC. Estima-se 

que a presença de RGE nesses pacientes seja de até 76%. E 

embora haja essa preocupação quanto a esse quadro, já foi 

demonstrado que o refluxo gastroesofágico distal e proximal em 

pacientes com DPOC ou bronquiectasia é duas vezes maior 

que a população não portadora de DPOC (LEE et al., 2018). 

Um estudo realizado sobre a incidência do refluxo 

laringo-faríngeo na DPOC, mostrou que 44% de uma amostra 

de 29 doentes com DPOC apresentavam evidências clínicas da 

presença de refluxo laringo-faríngeo. Esse resultado corrobora 

um outro estudo em que o refluxo laringo-faríngeo estava 

presente em 46% dos 41 pacientes com DPOC submetidos a 

pHmetria de 24h (SMITH, WROBEL, 2014; CARVÃO, 2016). 

Outro estudo apontou a prevalência de DRGE em 

pacientes com DPOC variando entre 7,7% e 30%. Além disso, 

o monitoramento do pH em 24 horas para avaliar a prevalência 

de DRGE ácida, demonstrou que 62% dos pacientes com 

DPOC grave (VEF1 entre 20% e 49%) apresentavam esse tipo 

de comorbidade, o que foi visto em apenas 19% dos controles 

(SMITH, WROBEL, 2014).  
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Além disso, o tabaco que é o principal fator de risco para 

DPOC, também é para DRGE na população geral, pois o 

relaxamento do músculo circular do EEI induzido pela nicotina 

reflete-se no aumento da exposição ácida e da frequência de 

eventos de refluxo superiores a 5 minutos de duração 

(CARVÃO, 2016).  

Uma outra comorbidade gastrintestinal, mas não menos 

importante é a doença ulcerosa péptica. Essa tem uma 

prevalência que varia entre 5,2% e 32% em pacientes com 

DPOC. Estudos recentes demonstraram que a DPOC é um 

fator de risco independente para úlceras pépticas e 

sangramento de úlcera não-varicosa (SMITH, WROBEL, 2014). 

 

Complicações Músculoesqueléticas na DPOC 

 

É indubitável que o metabolismo ósseo se encontra em 

um equilíbrio constante entre reabsorção e formação óssea, 

sendo a manutenção desse equilíbrio dinâmico fundamental 

para a qualidade óssea e a prevenção de fraturas.  

A Osteoporose é uma doença no qual os ossos se 

tornam mais frágeis e, consequentemente, mais susceptíveis a 

fraturas, onde o principal parâmetro avaliativo é a densidade 

mineral óssea (DMO) (OKAZAKI et al., 2016). Ainda que a DMO 

seja influenciada por múltiplas características e não se 

configure como o único fator alterado na patologia, a sua 

diminuição está associada a maior severidade da doença e a 

piores prognósticos (ROCHA et al., 2017).  

Apesar de muitas vezes a osteoporose ser considerada 

uma doença de mulheres, estudos têm apontado uma alta 

prevalência de osteoporose em homens por causas 

secundárias que interferem direta ou indiretamente no 
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metabolismo ósseo, sendo as mais frequentes (30% a 60%) o 

uso de glicocorticoide, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), hipogonadismo e o alcoolismo (LOURES et al., 

2017). 

Estudos histomorfométricos e bioquímicos feitos em 

ossos trabeculares de  ratos com DPOC induzida por elastase 

mostraram uma diminuição de diversos parâmetros como 

volume trabecular, superfície mineralizante e taxa de formação 

óssea nos animais com DPOC quando comparados a animais 

do grupo controle (TSUKAMOTO et al., 2018).  

É importante ressaltar que há na uma deficiência de 

estudos em larga escala acerca da relação entre o 

desenvolvimento de osteoporose e DPOC e que há diversos 

outros fatores que contribuem para a osteoporose como a 

deficiência de vitamina D, uso prolongado de glicocorticóides, 

tabagismo (fator de risco tanto para a DPOC quanto para a 

osteoporose) e hipóxia. Em um estudo com um grupo de 121 

pacientes diagnosticados com DPOC 88.4% deles apresentou 

alterações gerais na DMO, sendo mais prevalentes que no 

grupo controle e, além disso, a DMO nos do grupo de pacientes 

com DPOC esteve relacionada a valores mais baixos quando 

comparados ao grupo controle (ROCHA et al., 2017). 

A DPOC possui fatores sistêmicos associadas a si que 

estão intimamente relacionados a atividade física diária, 

intolerância ao exercício, qualidade de vida ligada à saúde, 

mortalidade e uso dos serviços de saúde, sendo a avaliação do 

músculo quadríceps um importante fator de prognóstico haja 

vista que a astenia aumenta de acordo com a severidade da 

doença e não possui uma diferença relevante entre avaliações 

volitivas e não volitivas (NYBERG et al 2018).  
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As alterações musculares no paciente com DPOC 

decorrem inicialmente de disfunção diafragmática, contudo, 

ainda há controversias. Acredita-se que ha uma diminuição da 

força diafragmática (pressão transdiafragmática) quando os 

músculos inspiratórios acessórios estão atuando (SMITH; 

WROBEL, 2014). E recentimente foi mostrado que a disfunção 

diafragmática definida pela redução da fração de espessamento 

na USD (< 20%) relaciona-se com implicações prognósticas em 

pacientes com exacerbação aguda da DPOC (ANTENORA et 

al., 2017). 

 

Complicações Psiquiátricas 

 

Distúrbios psiquiátricos são frequentemente relatados na 

população em geral. Há estimativas que somente a depressão 

seja responsável por acometer cerca de 4.4% da população 

mundial (AGARWAL et al., 2018). De um ponto de vista 

neurobiológico, o processo inflamatório sistêmico possui efeito 

indireto na neurotransmissão (BRAKET et al., 2014), o que 

corrobora as complicações psiquiátricas durante a DPOC. 

A prevalência de depressão em pacientes com DPOC 

tem uma larga janela, variando de 8% a 80%, sendo depressão 

e ansiedade mais prevalentes na DPOC do que na população 

geral. Além disso, a depressão é mais prevalente na DPOC do 

que em outras doenças crônicas, como diabetes, acidente 

vascular cerebral, artrite, hipertensão e câncer. Dentre os 

fatores de risco estão inclusos a dependência de oxigênio, sexo 

feminino, tabagismo atual, baixa classe socioeconômica e 

estado civil (SMITH; WROBEL, 2014). 

É descrito que a depressão e os distúrbios de ansiedade 

apresentam uma alta prevalência em pacientes com DPOC 
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(BRATEK et al., 2014). Nesses indivíduos, essas doenças 

promovem uma redução na qualidade de vida, reduzida 

capacidade de exercício, aumentam o número de 

hospitalizações, exacerbações do quadro de DPOC, maior 

tempo de permanência hospitalar e aumento da mortalidade. 

Esse quadro exacerbado pela depressão e ansiedade contribui 

para uma diminuição na probabilidade de cessação do 

tabagismo o que contribui para uma menor adesão e eficácia 

do tratamento farmacológico e reabilitação (SMITH; WROBEL, 

2014). 

Estudos atestam que o risco de hospitalização chega a 

dobrar em pacientes que possuem transtornos de ansiedade e 

depressão juntamente com a DPOC quando comparados a 

pacientes que possuem apenas  DPOC (MONTSERRAT-

CAPDEVILA et al., 2018). 

Comprovadamente a fumaça de cigarro possui 

correlações com o desenvolvimento de desordens neurológicas 

e de déficits cognitivos. Primeiro, o tabagismo pode aumentar 

os níveis de ansiedade, segundo, a ansiedade pode aumentar 

o consumo de cigarro e terceiro e último, tanto a ansiedade 

quanto o tabagismo podem compartilhar de fatores de risco em 

comum (ASEERVATHAM et al., 2016). 

 

Comorbidades da DPOC com o Sistema Neurológico 

 

A correlação entre a exposição à fumaça de cigarro e o 

desenvolvimento de doenças neurológicas era bastante 

controversa nas décadas passadas. Porém, após pesquisas 

realizadas nos anos 80 terem estudado a associação de 

doenças neurodegenerativas e vasculares com a exposição à 

fumaça de cigarro, como Alzheimer, doença de Parkinson, 
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ansiedade e acidente vascular encefálico, os resultados 

deixaram de ser tão controversos. Recentemente, muitos 

estudos que se propunham a estudar os efeitos do cigarro 

mostraram, na maioria deles, um declínio da função cognitiva 

que foi atribuída justamente aos efeitos à exposição da fumaça 

de cigarro (ASEERVATHAM et al., 2016). 

Relatos no mundo todo sugerem que cerca de 16 

milhões de pessoas experienciam sérios problemas de saúde 

causados pelo cigarro. Além disso, a fumaça de cigarro causa 

enormes fardos econômicos devido a sua relação com o 

desenvolvimento de doenças como doença pulmonar obstrutiva 

crônica, hipertensão arterial, bronquiolite respiratória, 

pneumonia intersticial, acidente vascular cerebral, parada 

cardíaca e diabetes mellitus tipo 2. Tais doenças impactam 

diretamente a qualidade de vida das pessoas incapacitando-as 

a realizarem diversas atividades, explicando, assim, a maneira 

pela qual essas comorbidades impactam a saúde econômica 

mundial (ASEERVATHAM et al., 2016). 

Noutro ponto, a relação da fumaça de cigarro com o 

desenvolvimento da doença de Parkinson mostra-se 

controversa. Estudos epidemiológicos têm mostrado que tanto 

a fumaça de cigarro e o uso de cigarro sem fumaça estão 

associados com um baixo risco de desenvolvimento de 

Parkinson. E que nessa relação o tabagismo estava associado 

com uma redução de 40% a 50% do risco de desenvolvimento 

de doença de Parkinson (MA et al., 2017).  

A doença de Alzheimer é o tipo mais conhecido de 

demência, uma condição de saúde caracterizada pelo declínio 

progressivo das funções cerebrais como memória, linguagem, 

raciocínio, tomada de decisão, atenção e orientação  

(ASEERVATHAM et al., 2016). E embora os mecanismos 
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fisiopatológicos responsáveis pelo início e progressão tardia da 

doença de Alzheimer não estejam bem estabelecidos, aumento 

da idade e herança do alelo ε4 do gene APOE são os mais 

fortes e mais consistentemente replicados fatores de risco para 

o desenvolvimento dessa doença (DURAZZO; MATTSON; 

WEINER, 2014).  

O envelhecimento e o genótipo APOE podem interagir 

com outros potenciais fatores de risco ambientais e genéticos 

modificáveis, o que pode aumentar a probabilidade do 

surgimento da doença de Alzheimer (DURAZZO; MATTSON; 

WEINER, 2014). Segundo Toda e Okamura (2016), o aumento 

do risco de demência e Alzheimer foi associado à exposição ao 

fumo ambiental do tabaco em casa e à duração da exposição. 

Uma das possíveis explicações é que a fumaça do cigarro 

parece induzir danos na microvasculatura cerebral devido ao 

estresse oxidativo. Tal explicação é ratificado pelo estudo de 

Durazzo; Mattson; Weiner, (2014) o qual afirma que o cigarro 

causa estresse oxidativo cerebral causando um efeito adicional 

na fisiopatologia da Alzheimer. 

Portanto, percebe-se que o cigarro e seus subprodutos 

possuem uma relação diretamente forte com o desenvolvimento 

de Alzheimer ou agravação do quadro, mas já sua correlação 

com o desenvolvimento de Parkinson apresenta resultados 

contraditórios apesar de em alguns casos específicos ser 

atestada um possível efeito protetor. 

 

Comorbidades da DPOC com sistema cardiovascular 

 

 Sabe-se que os pacientes portadores de DPOC têm duas 

a cinco vezes maior risco cardiovascular em comparação com 

a população geral, mesmo ainda não sendo claros os 



COMORBIDADES RELACIONADAS AO TABAGISMO E DOENÇA 
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

134 
 

mecanismos que causam esse aumento. Ademais,  também é 

notório o papel da inflamação no desenvolvimento tanto da 

DPOC quanto das doenças cardiovasculares (FISK et al., 

2018). Essa associação é razoavelmente explicada pela 

presença de substâncias pró-inflamatórias envolvidas na 

DPOC, como interferon-gama e interleucina-6, que também são 

encontradas nas placas ateroscleróticas. Dessa forma, a 

inflamação sistêmica associada à obstrução do fluxo aéreo, é 

preditora independente de aterosclerose em portadores de 

DPOC. Desde o início do processo de DPOC, há tendência à 

aterosclerose e consequente alteração na complacência 

vascular devido ao enrijecimento arteriolar, sendo essa 

mudança um índice prognóstico de doença cardiovascular 

(BOTTEGA, 2014). 

De acordo com  Fisk et al., (2018), quando comparado 

fumantes e individuos que nunca fumaram, há aumento da 

inflamação aórtica e da rigidez encontrados em pacientes com 

DPOC, pela exposição a fumaça do cigarro, como também em 

pacientes com DPOC relacionados a deficiência de alfa-1-

antitripsina. Além disso, pela primeira vez, demonstraram que 

pacientes com DPOC apresentaram aumento da inflamação 

carotídea. 

Ainda que a DPOC esteja relacionada com as doenças 

coronarianas, principalmente com a isquêmicas, vale lembrar 

que essas patologias compartilham fatores de risco em comum 

como a própria fumaça do cigarro. Entretanto, a abordagem da 

relação dessas doenças não pode ser de forma tão simplória 

(BERNARDI et al., 2018).  

Vale lembrar que os efeitos benéficos gerados pelo 

cessar do tabagismo não foram observados em ex-fumantes 

com DPOC. Logo, observa-se que as consequências geradas 
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nesse grupo de pacientes são muito mais danosas do que 

naqueles que ainda não desenvolveram DPOC. Um exemplo é 

que a morbidade cardiovascular está relacionada a disfunções 

endoteliais e foi constatado em estudos de avaliação endotelial 

periférica que pacientes com DPOC possuem uma resposta 

vasodilatadora reduzida quando comparada com pacientes 

controle sem DPOC mesmo quando esses não estão mais 

como fumantes ativos (VAES et al., 2017). Isso também 

demonstra como o tabagismo e o DPOC quando associados 

são muito mais letais, ou seja, quando o paciente com DPOC 

ainda apresenta hábitos de fumo suas chances de desenvolver 

comorbidades crescem, o que implica em maiores riscos de 

vida. 

Além disso, muitos estudos têm encontrado um aumento 

significativo de desenvolvimento de doença isquêmica cardíaca 

em pacientes com DPOC. Para contribuir, a doença isquêmica 

cardíaca constantemente é sub-reconhecida em pacientes com 

DPOC. Os mecanismos de influência da DPOC na doença 

isquêmica cardíaca ainda não são bem esclarecidos, mas 

acredita-se que fatores que ocorrem na fisiopatologia da DPOC 

como inflamação aguda, disfunção endotelial vascular, estresse 

fisiológico e inflamação sistêmica crônica, que acelera o 

processo de aterosclerose, podem estar envolvidos no 

aparecimento dessa comorbidade (SMITH, WROBEL, 2014). 

A DPOC também está relacionada a doenças 

metabólicas (resistência à insulina e diabetes) que por si só 

podem ser danosas ao sistema cardiovascular, sendo esse um 

dos fatores para o aumento da mortalidade cardiovascular em 

pacientes com DPOC (COATS et al., 2018). Alguns fatores 

relevantes no estudo seria o uso de fármacos como a 

metformina que estão relacionadas a uma melhora dos 
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parâmetros espirométricos em pacientes com a comorbidade 

DPOC e Diabetes Mellitus tipo 2, muito mais provavelmente 

pelo  controle glicêmico do que por uma propriedade inerente 

do fármaco (RAYNER et al., 2018). 

Outro importante fator que levaria a análise do sistema 

cardiovascular precocemente em casos de DPOC seria a 

associação entre o acúmulo de gordura ectópica e o 

comprometimento da saúde cardiometabólica na doença  

gerando um agrupamento de doenças respiratórias e 

cardiometabólicas ainda no início da DPOC (COATS et al., 

2018). 

Um fator associado à problemática seria as dislipidemias 

que são fatores de risco majoritários para as doenças 

cardiovasculares. Esse fator por si só já desenha uma relação 

com a DPOC haja vista que esta possui diversos efeitos 

cardiovasculares. Entretanto, os efeitos da hiperlipidemia sobre 

a função pulmonar de pacientes com DPOC ainda é incerta 

além de ser um possível foco de importantes achados 

fisiológicos. Em estudos analíticos, mostrou-se através de 

resultados robustos que pacientes com DPOC e hiperlipidemia 

apresentaram uma menor hiperinsuflação e obstrução de vias 

aéreas do que pacientes apenas com DPOC (KAHNERT et al., 

2017). 

Portanto, com base nos estudos analisados está 

bastante esclarecido que naquelas pessoas tabagistas ou 

portadoras de doença pulmonar obstrutiva crônica as chances 

de desenvolvimento de problemas cardiovasculares está 

aumentada. Assim como também ocorre a piora do quadro 

atual, naquelas pessoas portadoras de problemas 

cardiovasculares, ao desenvolver hábitos de fumo ou DPOC.   
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Comorbidade com o sistema urogenital 

 

Uma condição clínica comum em homens mais velhos é 

a hiperplasia benigna da próstata (HPB). Acredita-se que 

aproximadamente 14% dos homens com idade entre 40 e 49 

anos apresentem HPB, e a prevalência aumenta para mais de 

50% em homens com idade igual ou superior a 60 anos. 

Urgência e retenção urinária são os principais sintomas no trato 

urinário inferior o que afeta substancialmente a qualidade de 

vida desses pacientes. Tanto a DPOC quanto a HPB são 

afecções comuns na população masculina que estão 

associadas com inflamações crônicas das vias aéreas e da 

próstata, respectivamente (PENG et al.,  2018). 

Como a DPOC é sabidamente uma condição crônica que 

pode levar a morte é fundamental que algumas comorbidades 

não sejam avaliadas apenas como uma consequência da 

DPOC e sim como um fator que constantemente influencia e é 

influenciado pela mesma. Com essa ideia em mente, temos que 

as doenças renais vem desempenhando uma importante 

relação como comorbidade com a DPOC, possuindo relatos no 

qual a disfunção renal aguda poderia funcionar como um 

importante fator preditivo de internação hospitalar em 

internações por exacerbações agudas na DPOC, sendo essa 

relação de grande importância para avaliar a sobrevida global 

dos pacientes e, através disso, esse dado auxiliar os 

provedores de saúde e otimizar as intervenções (FERDELI et 

al., 2017). 

Outro fator importante a ser considerado na problemática 

seriam algumas características clínicas como a albuminúria que 

funciona como um marcador de disfunção e inflamação renal. 

Essa condição clínica é apresentada por aproximadamente 
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24% dos pacientes portadores de DPOC quando comparados 

a pacientes normais, sugerindo uma maior predisposição de 

disfunções renais nesses pacientes. E de modo geral, as 

doenças renais contribuem para um pior prognóstico em 

pacientes com DPOC que apresentem a albuminúria 

(POLVERINO et al 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, é importante perceber que a doença 

pulmonar obstrutiva crônica deixou de ser uma doença 

puramente pulmonar, passando a ser considerada uma doença 

sistêmica, visto a repercussão desta em vários sistemas 

gerando agravos importantes ao indivíduo, sobrecarregando 

sistemas como renal e cardiovascular e inclusive gerando 

distúrbios psicológicos. Ademais, é importante o conhecimento 

de que o fator etiológico da DPOC é também o fator etiológico 

para diversas comorbidades relacionadas a essa doença, o que 

de fato, favorece o surgimento de diversas outras complicações 

clínicas as quais são, em parte, responsáveis pelo declínio do 

estado de saúde do indivíduo bem como pela evolução da 

doença de base. 
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RESUMO: O estresse oxidativo decorre do desequilíbrio entre 
antioxidantes e oxidantes, podendo se relacionar com diversos 
processos patológicos, como a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC). Considerada um problema de saúde mundial, 
a DPOC é uma condição clínica que abrange a bronquite 
crônica e do enfisema pulmonar. A DPOC é caracterizada por 
um processo inflamatório crônico nas vias áreas, envolvendo a 
interação entre genética e fatores etiológicos. O tabagismo é a 
principal causa para o desenvolvimento dessa enfermidade, 
uma vez que a fumaça do cigarro contém substâncias que 
contribuem para o surgimento do estresse oxidativo. Portanto, 
o presente estudo aborda os principais aspectos do 
desequilíbrio redox na DPOC, a partir de uma revisão da 
literatura, mediante consulta nas bases de dados eletrônicas 
nacionais e internacionais, considerando o período de janeiro 
de 2014 a 2018 usando como descritores os termos: oxidation-
reduction, Chronic Obstructive Pulmonary Disease e oxidative 
stress, e seus equivalentes em português. Nos trabalhos 
pesquisados, constata-se que o estresse oxidativo, está 
presente nos pulmões de fumantes, e além de provocar efeitos 
negativos diretos, como peroxidação lipídica, está relacionado 
à exacerbação da resposta inflamatória, mediante a ativação de 
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vias de sinalização celular, como a do NF-kB, que regula a 
síntese de citocinas responsáveis por recrutar células 
inflamatórias e Nrf2, um outro importante fator relacionado com 
a geração de elementos da resposta antioxidante. 
Palavras-chave: Oxirredução. Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica. Estresse Oxidativo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 

considerada um dos maiores problemas globais de saúde, e 

mesmo apresentando grande prevalência principalmente em 

continentes em desenvolvimento (WHO, 2017) já é a quarta 

principal causa de morte em todo o mundo (POSTMA, BUSH, 

VAN DEN BERGE, 2014). 

Dados estatísticos mostram que a DPOC afeta 

aproximadamente 251 milhões de pessoas no mundo e que já 

foi a causa da morte de aproximadamente 3 milhões de 

pessoas somente em 2015, o que correspondeu a 5% do total 

de mortes por causas evitáveis em âmbito global (WHO, 2017).  

A DPOC é uma doença de característica heterogênea e 

complexa envolvendo a interação entre genética e a exposição 

ambiental a fatores etiológicos. Embora haja um fator genético 

envolvido na etiologia da DPOC, o tabagismo ainda é o mais 

importante fator de risco para essa doença (GOLD, 2017). 

A fumaça do cigarro é uma fonte de radicais livres e 

espécies reativas ao oxigênio (EROs), portanto em contato com 

as vias aéreas e pulmões, desencadeia o estresse oxidativo e 

uma resposta inflamatória anormal nas vias aéreas e no 

parênquima pulmonar. E embora cada mecanismo tenha sua 

importância na fisiopatologia da doença, a associação deles 

contribui com a perpetuação de um estado de desequilíbrio 
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redox e inflamação (SANTUS et al, 2014), levando a um quadro 

crônico e irreversível (KOPCINOVIC et al., 2016).  

Esses fatores estão acompanhados de remodelamento 

do parênquima pulmonar, o que contribui para a alteração na 

função pulmonar pela perda das unidades alveolares, redução 

do recolhimento elástico e área disponível para troca gasosa 

nos pulmões (SANTUS et al, 2014). Essa modificação tem 

como uma de suas causas o desequilíbrio protease-

antiprotease provocado por enzimas elastolíticas liberadas por 

células inflamatórias (BOUKHENOUNA et al., 2018). 

O estresse oxidativo é gerado pelo desequilíbrio entre os 

níveis de oxidantes e antioxidantes com predomínio de 

oxidantes, sendo apontado como tendo um papel central na 

fisiopatologia do enfisema pulmonar (NEVES, 2018). Portanto, 

é visto o papel preponderante do estresse oxidativo nessa 

doença e que diferentes vias de sinalização estão envolvidas 

no mecanismos fisiopatológico nessa doença. 

O Objetivo desse trabalho é abordar os principais 

aspectos do desequilíbrio redox envolvidos na fisiopatologia 

doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Efetuou-se uma revisão bibliográfica mediante a busca 

de estudos publicados no período entre janeiro de 2014 a 

outubro de 2018 nas bases de dados eletrônicas nacionais e 

internacionais utilizando como descritores: oxidation-reduction, 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oxidative stress e seus 

equivalentes em português. As bases de dados resultantes e 

pertinentes ao estudo foram: Pubmed, Medline e Lilacs. De 

acordo com Severino 2017, a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida com base em material já elaborado, permitindo ao 
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investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar de forma 

direta. No sentido de direcionar a revisão bibliográfica formulou-

se a seguinte pergunta norteadora: Qual a participação do 

desequilíbrio redox no desenvolvimento da e evolução da 

DPOC? 

Os trabalhos escolhidos para a elaboração desse artigo 

foram predominantemente estudos experimentais, revisões de 

literatura, teses e portarias governamentais as quais 

apresentam dados relevantes sobre a maneira por meio da qual 

a doença pulmonar obstrutiva crônica se desenvolve e a relação 

dela com o desequilíbrio de reações de redução e oxidação, 

bem como os agentes moleculares e radicalares responsáveis 

por tal balanceamento.  

Os estudos que preencheram os critérios de inclusão 

foram considerados como ensaios clínicos, estudos 

experimentais, observacionais, revisões sistemáticas, teses e 

metanálises que atentassem para os aspectos de estresse 

oxidativo na DPOC. Excluíram-se publicações de anos 

anteriores a 2014. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos clínicos e fisiopatológicos da DPOC 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

DPOC é diagnosticada em um estágio moderadamente 

avançado, o que envolve uma abordagem abrangente entre a 

bronquite crônica e o enfisema pulmonar, sendo este último a 

manifestação clínica mais grave da DPOC (WHO, 2018).  

A bronquite crônica pode ser definida clinicamente como 

a condição em que o indivíduo apresenta tosse produtiva com 
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produção de escarro por pelo menos três meses por ano 

durante dois anos consecutivos, no mínimo. Contudo, alguns 

pacientes podem desenvolver intensa limitação do fluxo aéreo 

mesmo sem apresentar os sintomas supracitados (GOLD, 

2014).  

No enfisema pulmonar há um processo inflamatório 

crônico responsável pela propagação da lesão e desequilíbrio 

entre os níveis de oxidantes e antioxidantes, levando a um 

quadro de estresse oxidativo (BARNES, 2016a). 

Clinicamente, a “Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease” (GOLD) define a DPOC com base em 

parâmetros espirométricos. Esses parâmetros são 

determinados através da espirometria, exame capaz de 

identificar volumes e capacidades pulmonares. Assim, diz-se 

que um indivíduo é portador de DPOC quando a relação entre 

o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a 

capacidade vital forçada (CVF) apresenta-se na espirometria 

menor que 70% mesmo após a administração de 

broncodilatador. No exame físico, é possível observar o 

aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax o que 

comumente é conhecido como tórax em barril ou tonel. Na 

ausculta pulmonar o murmúrio vesicular encontra-se 

universalmente diminuído e sibilância podem estar presentes 

sobretudo na expiração. com o aumento da gravidade e 

evolução da doença, pode-se observar uso de musculatura 

acessória, tiragem intercostal ou de fúrcula supra-esternal além 

de cianose. Por isso, a classificação do estágio da doença inclui 

o é feito com base tanto nos parâmetros espirométricos quando 

nos sinais clínicos apresentados pelo paciente (GOLD, 2017). 

Estágio I: DPOC leve – caracterizada por leve limitação 

ao fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0.70; VEF1 ≥ 80% predito), com 
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presença de tosse e produção de muco, sendo que esse último 

ocorre somente em alguns casos. Nesse estágio, geralmente, 

o paciente não tem consciência de que esses sintomas 

correspondem à DPOC.  

Estágio II: DPOC moderada – caracterizada por piora na 

limitação do fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0.70; 50% ≤ VEF1 < 80% 

predito), com uma típica falta de ar ao esforço, com presença 

de tosse e produção de muco em alguns casos. É nesse estágio 

que a maioria dos pacientes busca auxílio médico pela primeira 

vez em decorrência dos sintomas respiratórios crônicos e pela 

exacerbação da doença.  

Estágio III: DPOC severa - Essa fase é caracterizada por 

uma maior limitação do fluxo aéreo quando comparado ao 

estágio anterior (VEF1/CVF< 0.70; 30% ≤ VEF1 < 50% predito). 

Isso acarreta menor capacidade na realização de esforço físico, 

de atividades físicas ou até mesmo de atividades de vida diária 

(AVDs), causando fadiga que culmina em exacerbações que 

quase sempre têm impacto na qualidade de vida dos pacientes.  

Estágio IV: DPOC muito severa – Nesse estágio existe 

severa limitação do fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0.70; VEF1 < 30% 

predito) com falência respiratória, sendo esta definida quando a 

pressão parcial de oxigênio (PaO2) é menor que 60 mmHg com 

ou sem alteração da pressão parcial de dióxido de carbono 

(PaCO2) maior que 50 mmHg ao nível do mar. Essa 

insuficiência respiratória pode também levar o paciente a 

apresentar problemas cardíacos como cor pulmonale (ou 

insuficiência cardíaca direita), elevação da pressão venosa (na 

jugular) e edema em membros inferiores (normalmente nos 
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tornozelos). Nesse estágio, além da qualidade de vida 

comprometida, as exacerbações podem ser fatais.  

A fumaça do cigarro é hoje considerada o principal 

agente etiológico na patogênese da DPOC. Ela contem cerca 

de 4700 substâncias químicas, dentre eles o peroxinitrito, 

radical superóxido e óxidos de nitrogênio. A contribuição 

prejudicial da fumaça do cigarro é considerável, contudo a 

contribuição de outros fatores de risco são igualmente 

importantes, porque nem todos os fumantes desenvolvem a 

DPOC (CARLOS et al., 2014). 

A obstrução do fluxo de ar na DPOC está relacionada 

com a exacerbação anormal da resposta inflamatória derivada 

da exposição crônica à fumaça do cigarro, a partículas de 

poeira e a outros poluentes, o que resulta na perda de 

elasticidade pelos pulmões. Observa-se, além dessa resposta 

inflamatória desproporcional, uma notável degradação da 

matriz extracelular pulmonar, resultante da maior proporção de 

proteases em relação com antiproteases. Nota-se, também, 

que as espécies reativas de oxigênio (EROs) são a principal 

causa de dano associado a células e a tecidos de doenças 

pulmonares inflamatórias crônicas, sugerindo o protagonismo 

do estresse oxidativo na patogênese da DPOC (PERNG, 2017). 

Como se observa, vários mecanismos são envolvidos na 

patogenia da DPOC, e embora descrevam o estresse oxidativo 

como tendo um papel central no mecanismo fisiopatológico da 

DPOC, esse mecanismo ainda não está bem elucidado. 

 

Espécies reativas ao oxigênio (EROs) como geradores de 

estresse oxidativo no DPOC 

 

Embora se discuta muito sobre os radicais livres como 

agentes lesivos, a produção de radicais livres pelas células é 
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um processo fisiológico que regula mecanismos como 

crescimento celular e fagocitos, exigindo delicado equilíbrio 

entre a toxicidade dos oxidantes e o efeito protetor dos 

antioxidantes intra e extracelular (CARLOS et.al., 2014). 

Entretanto, muitas condições patológicas geram desequilíbrio 

redox nas células, ocasionando desequilíbrio entre oxidantes e 

antioxidantes (SINGH, et al 2016). 

Durante as condições normais de funcionamento celular, 

nas mitocôndrias, nos microssomas e no citoplasma, por meio 

de enzimas, como a xantina oxidase, há produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), as quais são moléculas instáveis 

capazes de gerar danos celulares. Em contrapartida, é válido 

destacar que, na tentativa de manutenção do equilíbrio celular 

e sistêmico, são produzidos os agentes antioxidantes, os quais 

interagem com tais partículas restabelecendo esse equilíbrio. 

Quando esse tipo de compensação não ocorre 

adequadamente, ocorre o estresse oxidativo (SINGH, et al 

2016).  

O estresse oxidativo nas vias aéreas ativa fatores de 

transcrição redox sensíveis, como o fator nuclear kappa B (NF-

kB), o qual regula a síntese de citocinas, quimiocinas, como IL-

8, e moléculas de adesão celular, contribuindo para exacerbar 

a resposta inflamatória. Além da liberação dessas citocinas, as 

células inflamatórias ativadas aumentam a produção de 

oxidantes, bem como de outras moléculas que ativam o NF-kB, 

gerando, portanto, maior dano oxidativo, bem como um 

processo de retroalimentação positivo muito importante para a 

progressão da inflamação crônica na DPOC (SCHULIGA, 2015; 

BARNES, 2016). 

Ademais, esse desequilíbrio redox está relacionado com 

alterações na estrutura da cromatina e, além de influenciar 

modificações nas histonas, as quais têm seu enrolamento 
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alterado ao serem glutationiladas (KREUZ; FISCHLE, 2016),  

reduz a expressão da proteína histona desacetilase (HDAC), e 

com isso, a transcrição de genes que codificam proteínas 

inflamatórias é aumentada, na medida em que a cromatina 

ficará menos condensada e mais acessível aos fatores de 

transcrição (SCHULIGA, 2015).  

Portanto, o estresse oxidativo é considerado o resultado 

final de numerosos eventos bioquímicos pela ação de radicais 

livres ou não gerando desequilíbrio entre oxidantes e 

antioxidantes com excesso de oxidantes e depleção de 

antioxidantes. Tais radicais livres, como as espécies reativas de 

oxigênio (EROs), destacam-se comumente o radical hidroxila 

(OH) e o ânion superóxido (O2) que por se tratar de moléculas 

muito instável, permite facilmente a transferência de elétrons 

para outras moléculas via oxidação, resultando em danos, 

inativação ou criação de novas ROS. Essa atinge potenciais 

alvos como proteínas, lipídios e DNA (NEVES, 2018).  

Os pulmões são alvos facilmente atingidos pelo estresse 

oxidativo, pois estão constantemente expostos a uma alta 

quantidade de oxigênio, grande suprimento de sangue e 

expostos a patógenos ambientais e toxinas. Em indivíduos 

fumantes, a fumaça de cigarro aumenta significativamente essa 

carga (MCGUINNESS; SAPEY, 2017). 

Muitos estudos investigam o papel da fumaça de cigarro 

é uma potente fonte de oxidantes e, em sua fase gasosa contém 

aproximadamente 1015 radicais livres por isso participa 

ativamente da sinalização celular envolvida na patogenia do 

enfisema pulmonar (SANTOS, 2014) 

A fumaça do cigarro estimula células epiteliais a produzir 

mediadores inflamatórios envolvidos na inflamação de vias 

aéreas e parênquima pulmonar (SCHULIGA, 2015), além de 

estimular a produção de ROS (PERNG, 2017). Logo, a fumaça 
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de cigarro pode desencadear a cascata inflamatória envolvendo 

diferentes tipos celulares (macrófagos, neutrófilos, eosinófilos) 

e mediadores inflamatórios como citocinas, quimiocinas, fatores 

de crescimento e proteinases além do estresse oxidativo 

(CARLOS et al., 2014; BARNES, 2016), Portanto, acredita-se 

que quando recrutadas para as vias aéreas e para o 

parênquima pulmonar durante o processo inflamatório essas 

células desempenham um papel importante na ativação do 

sistema protease-antiprotease, no estresse oxidativo e no 

remodelamento durante a DPOC (BARNES, 2016). Esses 

mecanismos ocorrem principalmente através da geração de 

ROS e espécies reativas ao nitrogênio (RNS), que junto com 

ROS presente na própria fumaça do cigarro, potencializam o 

estado de estresse oxidativo nos pulmões (CARLOS et al., 

2014). 

Existem diversas evidências do aumento de estresse 

oxidativo nos pulmões de pacientes com DPOC. Isso é 

evidenciado através da dosagem de certos biomarcadores 

presentes nas vias aéreas, como o monóxido de carbono, o 

etano e o pentano, os quais podem ser mensurados no ar 

exalado, enquanto o 8-isoprostano, o malondialdeído, o 4-

hidroxi-hexenal, o 4-hidroxinonenal, a acroleína, o peróxido de 

hidrogênio, os óxidos de nitrogênio e a 3-nitrotirosina são 

observados no condensado do ar exalado ou no sobrenadante 

de escarro (ANTUS, KARDOS, 2015). Ademais, a xantina 

oxidoredutase (XOR) é capaz de produzir espécies reativas de 

oxigênio e de nitrogênio e, por tal motivo, implica na lesão 

oxidativa em diversas doenças cardiopulmonares (KIM et al, 

2015). Assim, o estresse oxidativo desempenha importante 

papel na fisiopatologia das doenças pulmonares, não somente 

pelos seus efeitos prejudiciais diretos, mas por estar envolvido 
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em mecanismos moleculares que controlam a inflamação 

pulmonar (CARLOS et.al., 2014). 

As espécies reativas de oxigênio quando metabolizadas 

geram oxidantes altamente reativos, como o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que pela sua alta solubilidade, é capaz de se 

difundir facilmente pelas membranas celulares. Devido a sua 

volatilidade e seu fácil equilíbrio com o ar, ele pode ser 

detectado no condensado do ar exalado, sendo possível 

observar a medida quantitativa direta da inflamação das vias 

aéreas. Sob essa ótica, os níveis H2O2 no ar exalado são 

significativamente mais altos em pacientes com DPOC em 

comparação com indivíduos saudáveis e podem se tornar ainda 

mais altos em períodos de exacerbação da doença (NEVILLE 

et al., 2018).  

Mecanismos como peroxidação lipídica seja por 

mecanismos enzimáticos ou não enzimáticos, também resultam 

diretamente do estresse oxidativo, sendo considerada uma das 

principais consequências do dano oxidativo. É considerado um 

evento importante na lesão pulmonar induzida pela fumaça do 

cigarro, envolvendo diversas interações de radicais livres com 

componentes celulares possuidores de ácidos graxos 

poliinsaturados como a membrana plasmática e a mitocondrial, 

havendo destruição dessas estruturas. Nesse processo, os 

principais produtos gerados são os dienos conjugados (CDs), 

enquanto os produtos secundários, originados de reações 

subsequentes (b-eliminação e decomposição dos derivados 

dos ácidos graxos), são representados por aldeídos, 

principalmente o malondialdeído (MDA) (PALIOGIANNIS et al., 

201; NEVILLE et al., 2018). 

Visto que a meia-vida das ERO é extremamente curta, 

em portadores de DPOC a peroxidação lipídica sistêmica pode 

ser frequentemente avaliada pelos níveis de MDA, uma vez que 
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esse composto é uma molécula que faz parte de um grupo 

denominado de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), o seja, sua utilização visa mensurar, de forma 

indireta, o estado de estresse oxidativo por meio da reação 

dessa molécula com o ácido tiobarbitúrico (PALIOGIANNIS et 

al., 2018). 

É importante destacar que além de radicais livres como 

ânion superóxido (O2
•-) e radical hidroxila (OH-), outras espécies 

reativas também alguns derivados do oxigênio que não contém 

um elétron desemparelhado na sua última camada, como H2O2 

são importantes no processo de estresse oxidativo (CARLOS 

et.al., 2014). Essas espécies são geradas como produto da 

redução incompleta do oxigênio molecular e, embora existam 

outras fontes de geração de ROS, como NADPH oxidase e 

xantina oxidase, o processo de respiração mitocondrial ainda é 

apontado como uma das mais conhecidas fontes responsáveis 

pela geração dessas espécies, principalmente O2
•- (DI MEO et 

al., 2016). 

Os danos causados pelos radicais livres podem ser 

minimizados pela combinação de sistemas biológicos 

antioxidantes, enzimáticos e não enzimáticos. Dentre os não 

enzimáticos estão a vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (α-

tocoferol), β-caroteno e glutationa reduzida (GSH), enquanto 

que nos antioxidantes enzimáticos estão a superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) 

– os quais constituem forte linha de defesa contra os radicais 

livres em sistemas biológicos (IGHODARO, AKINLOYE, 2017). 

Entretanto, um fator que contribui para esse desequilíbrio redox 

é a redução dos níveis de antioxidantes enzimáticos 

endógenos. Esses agentes compreendem as enzimas SOD, 

CAT, GPx, sistema glutationa, o qual pode sofrer alteração do 

seu estado reduzido (GSH) para oxidado (GSSG), glutationa 
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redutase (GR). A redução dessas enzimas no plasma 

sanguíneo e tecidos é observado em portadores de DPOC e 

relaciona-se diretamente com o aumento da gravidade da 

doença (SINGH, et al 2016; ELMASRY, et al, 2015). 

Em um estado de estresse oxidativo, o funcionamento 

desse sistema antioxidante endógeno inicia-se basicamente 

quando há a redução incompleta do oxigênio molecular gerando 

o O2
●- e o H2O2, moléculas que são capazes de interagir na 

presença do ferro e formar OH-. O O2
●- é então dismutado pela 

atividade da SOD gerando H2O2 em água (H2O) 

(LALKOVICOVÁ, DANIELISOVÁ, 2016). Visto que a 

dismutação do ânio superóxido gera uma espécie reativa ao 

oxigênio como produto, o H2O2, é necessário um outro 

mecanismo para elimiar esse agente. Asism, a CAT é 

considerada o principal “scavenger” de H2O2, decompondo-o 

em H2O e oxigênio (O2), embora o H2O2 também possa ser 

catalisado nesses mesmos produtos pela atividade da GPx. 

Embora O2
●- e H2O2 sejam considerados oxidantes de potência 

moderada, ambos são críticos para a formação de radicais mais 

potencialmente citotóxicos aos sistemas biológicos através da 

interação com outras moléculas como ocorre na presença do 

ferro livre (Fe2+) com o qual tanto o O2
•- como o H2O2 podem 

reagir pela reação de Fenton formando OH- (Figura 1). 

O desequilíbrio redox presente na DPOC é capaz de 

ativar diversas vias de sinalização intracelular as quais 

contribuem para a manutenção do estado de estresse oxidativo. 

Em geral, as EROs presentes na fumaça do cigarro são 

capazes de ativar a via do fator nuclear kappa B (NF-κB), 

mecanismo com importante papel na cascata inflamatória (LIU 

et al., 2017). 
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Figura 1. Formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e 
seus metabólitos pela atuação das principais enzimas 
envolvidas. 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Papel do NF-kB na sinalização redox na DPOC  

 

O NF-κB compreende uma superfamília de fatores de 

transcrição com múltiplas vias de sinalização 

imunomodulatórias. A estrutura molecular do NF-κB consiste 

em cinco proteínas, p65 (RelA), RelB, c-Rel, p105/p50 (NF- 

κB1) e p100/52 (NF-κB2), que associadas umas com as outras 

formam distintos heterodímeros transcricionalmente ativos. 

Todos eles compartilham um domínio de homologia Rel (DHR) 

de 300 aminoácidos na porção N-terminal. As sequências 

dentro do DHR são necessárias para a dimerização das 

subunidades, sua ligação ao DNA, bem como para a 

translocação nuclear. Esse domínio possibilita a interação do 

NF-kB com as proteínas inibidoras de NF-kB denominadas IkB. 

Dentre as IkB, destaca-se a IkBα, a qual pode ser fosforilada 

pelo complexo IkB-quinase (IKK) (ZAYNAGETDINOV et al, 

2016). 

Além das EROs presentes da fumaça do cigarro, 

diversos outros estímulos extracelulares, tais como fatores de 
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crescimento, citocinas inflamatórias, produtos de bactérias ou 

vírus e outros tipos de estresse celular podem induzir a ativação 

do NF-κB, contudo no enfisema a presença dos componentes 

da fumaça do cigarro são essenciais na ativação dessa via de 

sinalização (BARNES, 2016a). Assim, quando o NF-kB adentra 

no núcleo e ativa a transcrição gênica específica para 

mediadores pró-inflamatórios tais como TNF-α, IL-6, e IL-1β 

(SCHULIGA, 2015; LIU et al, 2017).  

O NF-kB participa na sinalização de várias células das 

vias aéreas, atuando nos linfócitos T helper 2, estimulando a 

secreção de IL-13, que além de ativar os macrófagos, aumenta 

a secreção nas glândulas submucosas - fato que contribui para 

a obstrução das vias aéreas. Outras células inflamatórias 

também produzem e liberam citocinas de forma dependente de 

NF-kB, como os neutrófilos, que liberam IL-8, citocina com alta 

capacidade quimiotática, enquanto que os macrófagos 

alveolares são importantes no processo inflamatório na DPOC. 

Além disso, outras células do parênquima pulmonar produzem 

mediadores inflamatórios via ativação do NF-kB, como as 

células epiteliais, as quais têm a síntese de proteínas de adesão 

celular, de  mucina e de linfopoietina estromal tímica (TSLP) 

aumentada. As células musculares lisas também são 

reguladas, produzindo fatores de crescimento e interleucina-1α 

(IL-1α), sendo esta, capaz de ativar esse fator de transcrição e 

retroalimentar, portanto, o processo inflamatório (SCHULIGA, 

2015).  A ativação do NF-kB, ainda promove o recrutamento de 

células como neutrófilos que, quando ativados, liberam seus 

grânulos ricos em proteases neutras, como a elastase, 

causando dano tecidual e inflamação pulmonar, enquanto o 

fator de crescimento transformante β (TGF-β), citocina anti-

inflamatória liberada por macrófagos e outras células 

inflamatórias (ROBBINS, COTRAN, 2016), estimula a 
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proliferação de fibroblastos, resultando na fibrose de pequenas 

vias aéreas (BARNES, 2016a). 

Pelo fato do NF-kB ser uma via de transdução importante 

na inflamação, surge a possibilidade de estratégias terapêuticas 

para DPOC a partir da modulação farmacológica dessa via. 

Esse mecanismos está sendo atualmente considerado quando 

se pensa em portadores de DPOC insensíveis ao tratamento 

com glicocorticoides consideradas para o tratamento da asma 

e da DPOC (BARNES, 2016b). Esse papel já foi demonstrado 

em modelo experimental de inflamação pulmonar aguda 

induzida pela fumaça do cigarro, mostrando que o aumento da 

expressão desse fator corroborando o aumento de liberação de 

citocinas como TNF-α, IL-6, IL-1β e KC em pulmões de 

camundongos (KENNEDY-FEITOSA et al., 2016). Assim, 

acredita-se que esse possa vir a ser um promissor alvo 

terapêutico para doenças pulmonares relacionadas ao 

tabagismo como a DPOC. 

Devido ao protagonismo do NF-kB na modulação de vias 

inflamatórias associadas, principalmente, à patogênese da 

DPOC, a mensuração da sua atividade de transcrição assume 

importância notável para o raciocínio clínico e pode ser feita 

pelo ensaio de luciferase, sendo a atividade da luciferase pode 

ser diretamente correlacionada com a atividade do NF-kB 

(CUADRADO et al.,2014). 

 

Papel do Nrf2 na sinalização redox do DPOC 

 

O fator nuclear (derivado de eritrócitos 2)-tipo 2 (Nrf2) é 

um fator de transcrição que é considerado o principal regulador 

da resposta antioxidante, sendo sua função modulada em 

diferentes níveis, incluindo a transcrição, a tradução, e o 

controle pós-traducional (PEREZ-LEAL, 2017). Nesse sentido, 
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em situações fisiológicas o Nrf2  protege as células de agentes 

nocivos como espécies reativas de oxigênio (EROs), 

constituindo um importante fator de proteção contra danos 

originados do estresse oxidativo no parênquima pulmonar, na 

DPOC (HUANG et al., 2015). Sob essa ótica, indivíduos 

portadores da DPOC apresentam notável diminuição na 

expressão de Nrf2, fenômeno que permite a contínua lesão aos 

tecidos pulmonares por meio da potencialização do enfisema e 

da bronquite crônica (MCGUINNESS, SAPEY, 2016). 

Com a descoberta do elemento de resposta antioxidante 

(ARE), o Nrf2 e a proteína Kelch 1 associada a ECH  (Keap1), 

um repressor chave de Nrf2, os mecanismos moleculares de 

ativação do Nrf2 foram mais esclarecidos. O Nrf2 possui 

diversas vias de regulação associadas à sua ativação ou à sua 

inativação, produzindo um mecanismo de combate ao estresse 

oxidativo acarretado pela presença de EROs. Dentre essas 

vias, a interação Nrf2-Keap1 apresenta-se como um 

mecanismo importante (CIVANTOS, 2017). 

O Nrf2 possui dois sítios de ligação específicos 

responsáveis pelo recrutamento de duas moléculas de Keap1 

na ausência de estímulos específicos, como aqueles existentes 

na fumaça do cigarro. As EROs fazem com que haja a liberação 

do Nrf2 do Keap1 com consequente translocação nesse fator 

para o núcleo (CANNING; BULLOCK; 2015).  

No núcleo, ele se liga com  sequências reguladoras do 

ARE para permitir a transcrição gênica (KEUM; CHOI; 2014). 

Após a ação do Nrf2 diversos genes para diversos AREs são 

codificados. Dentre esses elementos já foram identificados 

como alvos nucleares do Nrf2: a NAD(P)H - Quinona 

Oxidoredutase 1 (NQO1) e algumas glutationas S-transferases 

(GSTs) (KEUM; CHOI; 2014). Portanto, a resposta antioxidante 

do Nrf2 atenua esse estresse oxidativo exercendo uma 



DESEQUILÍBRIO REDOX NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

160 
 

proteção contra o desenvolvimento do estresse oxidativo em 

pacientes com DPOC (VOMUND et al., 2017). 

Recentemente, demonstrou-se que o Nrf2 é capaz de 

suprimir a resposta inflamatória em macrófagos através do 

bloqueio da transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Esse 

achado pode ter um papel chave na melhor compreensão da 

função do Nrf2 no processo inflamatório em relação à 

inflamação e indica que o papel da Nrf2 não está limitado ao 

controle do estresse oxidativo e da inflamação através da 

eliminação das EROs, podendo também ser um regulador 

negativo da expressão de citocinas pró-inflamatórias, como a 

interleucina IL-6 e IL-1β. Experimentalmente, camundongos 

deficientes de Nrf2 são mais suscetíveis ao desenvolvimento do 

enfisema quando induzido pela exposição a fumaça do cigarro, 

desenvolvendo uma inflamação mais exacerbada e maior 

atividade de elastase neutrofílica, além disso apresentam uma 

maior resposta oxidante, número de células apoptóticas, 

predominantemente de células epiteliais e endoteliais 

(KOBAYASHI et al., 2016). 

As modificações pós-traducionais do Nrf2, 

caracterizadas basicamente pela sua fosforilação direta ou a 

fosforilação de compostos que desencadeiam cascatas de 

sinalização específicas para a ativação dessa molécula incluem 

diversos reguladores. Dentre eles, a proteína quinase C (PKC), 

proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs), a Quinase 

do retículo endoplasmático do tipo PKR (PERK), o 

Fosfatidilinositol 3 - quinase (PI3K) e a quinase da sintase de 

glicogênio-3 (GSK-3) são os mais notáveis (HUANG et al., 

2015). Portanto, esse fator apresenta um importante  papel de 

proteção nos pulmões contra doenças das vias aéreas 

relacionadas com estresse oxidativo, principalmente quando 

induzidas pela fumaça do cigarro. 
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CONCLUSÕES  

 

Pode-se observar que desequilíbrio redox na DPOC é 

causado por diferentes fatores, mas se deve, primordialmente, 

à presença excessiva de agentes oxidantes exógenos, como os 

encontrados na fumaça de cigarro, bem como de oxidantes 

endógenos, produzidos durante a resposta inflamatória. Nesse 

contexto, o principal responsável pela etiologia da DPOC é o 

tabagismo, na medida em que a fumaça de tabaco apresenta 

agentes oxidantes, os quais além de causar danos diretos ao 

parênquima pulmonar, ativam vias de sinalização relacionadas 

à intensificação da resposta inflamatória e oxidativa. Uma 

dessas vias se dá pela ativação do NF-kB, um fator nuclear 

redox sensível, que regula a síntese de citocinas e quimiocinas, 

muitas das quais, além de ativar o NF-kB, retroalimentando o 

processo, recrutam e ativam as células inflamatórias 

importantes no desenvolvimento e manutenção da inflamação 

crônica. Adicionalmente o Nrf2 como o principal fator de 

transcrição nuclear associado à produção de substâncias 

antioxidantes que combatem o estresse oxidativo originado da 

ação das EROs é apontado como um alvo promissor para 

possível terapia farmacológica em pacientes com DPOC. A 

expressão de porções gênicas específicas contendo ARE, por 

meio da via de sinalização coordenada pelo Nrf2, é protagonista 

na produção de enzimas como, superóxido dismutases, NQO1, 

glutationa peroxidases outras enzimas essenciais para a 

síntese de glutationa, sendo todas essas moléculas 

protagonistas na defesa da célula contra estressores oxidantes.  

Portanto, fica claro que o desequilíbrio redox apresenta 

um papel central no desenvolvimento da DPOC, visto que as 

espécies reativas ao oxigênio oriundas da fumaça do cigarro 
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são capazes de modular vias de sinalização importantes para a 

fisiopatologia da doença. 
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RESUMO: A possibilidade da inserção de metabólitos 
secundários em produtos inseticidas para o controle vetorial, 
especialmente de Aedes aegypti, tem estimulado a busca por 
inseticidas botânicos. A Morinda Citrifolia, conhecida como 
“Noni” pode ser encontrada em todos os biomas brasileiros e 
apresenta atividades biológicas comprovadas, a exemplo, 
atividade e ação antibactericida. Em composição demonstra 
compostos potencialmente tóxicos a larvas, como por exemplo, 
alcalóides.  Dessa forma, o objetivo do estudo foi analisar o 
perfil fitoquímico do extrato etanólico do fruto da Morinda 
citrifolia e avaliar o potencial toxicológico sobre as larvas de 
Aedes aegypti. Para a definição do perfil fitoquímico, foi 
utilizada a cromatografia em camada delgada. Para a 
realização do bioensaio, foi utilizado 28 gramas do extrato bruto 
e 30 larvas de terceiro e quarto instar em 3 repetições. As 
observações da mortalidade das larvas foram realizadas no 
intervalo de 24 horas após o início do experimento. Em 24 horas 
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de exposição das larvas, a concentrações de 50mg/mL, 
40mg/mL, 30 mg/mL, 20 mg/mL atingiram 100%, 100%, 
85,53%, 58,86%, de mortalidade larval, respectivamente, no 
grupo controle não houve mortalidade. O extrato etanólico do 
fruto da Morinda citrifolia especialmente na concentração 50 
mg/mL apresentou potencial no que diz respeito à atividade 
larvicida sobre Aedes aegypti, o que demonstra a necessidade 
de continuidade dos estudos. 
Palavras-chave: Controle vetorial, Dengue, Inseticidas naturais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os mosquitos compõem a família mais importante de 

insetos do ponto de vista da saúde humana. Estes podem 

aumentar rapidamente sua população, pelo fato de 

apresentarem alto potencial de sobrevivência em condições 

ambientais adversas (SAKTHIVADIVEL; DANIEL, 2008). Os 

mosquitos do gênero Aedes são responsáveis pela transmissão 

do vírus da dengue. O Aedes aegypti e Aedes albopictus são 

as espécies principais de mosquito desse gênero com a 

capacidade de transmitir, além da dengue, outras arboviroses 

como Chikungunya, Zika e Febre Amarela (MARCONDES, 

2015; KANTOR, 2016). 

O Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) foi primeiramente 

descrito na África, apresentando grande capacidade de 

adaptação, destacando-se por atualmente exibir distribuição 

mundial (KRAEMER, 2015). No Brasil há relatos de surtos de 

dengue desde meados do século XIX (TEIXEIRA et al., 1999). 

Essa espécie é adaptada ao ambiente urbano, no qual o 

desenvolvimento de sua fase larvária se dá em recipientes 

frequentes em domicílios.  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Brasil registrou no ano de 2016 pouco menos de 1,5 milhões de 

casos de dengue causadas pelo Aedes aegypti. No mesmo ano, 

a região das Américas registrou mais de 2,38 milhões de casos. 

Apesar de o mosquito ser estudado mundialmente, ainda 

inexistem vacinas para todas as doenças que ele possui a 

capacidade de transmitir. 

A medida de controle disponível para diminuir a 

transmissão das arboviroses é o combate ao principal vetor 

urbano, o mosquito A. aegypti, destacando-se a eliminação das 

larvas como o método de controle ideal, sabendo que os 

mosquitos habitam locais abrigados. O controle químico 

(utilização de inseticidas sintéticos) apresenta as maiores 

vantagens devido à sua eficiência e facilidade de uso. Contudo, 

seu uso continuado levou principalmente, a perda de eficácia 

desses inseticidas mediante a seleção natural de linhagens de 

insetos resistentes a esses compostos químicos e ocasionando 

problemas para o controle de vetores. Além disso, os inseticidas 

sintéticos levam a contaminação do meio ambiente sendo 

prejudicial ao solo, água, atmosfera e seres vivos 

(MARANGONI, 2012; VALLE et al., 2015). Portanto, é 

necessária a busca de novas alternativas que ofereçam maior 

segurança, seletividade, viabilidade econômica e baixo impacto 

ambiental, para o uso em programas de combate à larva do A. 

aegypti. 

Dentre as novas abordagens utilizadas, a procura por 

inseticidas de fontes naturais tem crescido progressivamente. 

As plantas sintetizam diversas e importantes substâncias 

bioativas, com várias atividades contra insetos. O Brasil 

apresenta seis tipos de biomas, sendo a flora bastante 
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diversificada de um bioma para o outro. Devido a grande 

heterogeneidade de plantas que o Brasil possui, este país é um 

alvo promissor para a pesquisa de bioinseticidas. 

A Morinda Citrifolia Linn, pertence a família Rubicieae, 

popularmente conhecida como “Noni”. No Brasil é amplamente 

encontrada em todos os biomas brasileiros, sendo seus 

domínios fitogeográficos na Amazônia, Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (BARBOSA et al., 2015). De 

acordo com  a literatura científica, o fruto do Noni contém vários 

componentes medicinais ativos que exibem uma ampla gama 

de efeitos terapêuticos, são eles: antibacteriano, antiviral, 

antifúngico, antitumoral, antitérmico, analgésico, hipotensivo, 

antiinflamatório e estimulador do sistema imunológico.  Ainda, 

a espécie pode ser utilizada na prevenção de muitas doenças, 

inclusive no alívio dos sintomas do diabetes. Até agora, mais de 

100 metabólitos foram identificados nos frutos Noni, os efeitos 

destes componentes estão relacionados com os benefícios à 

saúde por apresentarem propriedades antioxidante, anti-

inflamatória (DIXON; MACMILLEN; ETKIN, 1999). 

             Apesar de ser uma planta popularmente conhecida, 

estudos a cerca dos potenciais biológicos da Morinda Citrifolia 

Linn. ainda são escassos. O presente estudo tem como objetivo 

identificar as principais classes de metabólitos secundários e 

avaliar o potencial larvicida do extrato etanólico do fruto 

(semente e polpa) do Noni. Tendo em vista o seu potencial 

fitoquímico e a necessidade crescente no desenvolvimento de 

inseticidas biodegradáveis e economicamente viáveis. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Coleta do Material e Obtenção do Extrato 

 Os frutos foram coletados no bairro da Várzea, região 

metropolitana do Recife, Pernambuco. Deu-se preferência aos 

frutos em maior estágio de maturação. Para obtenção do 

extrato bruto um quilo do fruto sem casca foi triturado e imerso 

em dois litros de etanol absoluto por 24 horas.  Posteriormente, 

foi agitado a uma rotação de 126 rpm a 29º C por 48 horas. O 

extrato foi homogeneizado manualmente e filtrado em papel 

filtro. O extrato bruto foi rota-evaporado a 60º C no qual foram 

obtidos 28 gramas do extrato bruto seco armazenado a 

temperatura ambiente em um local seco e arejado até o dia do 

ensaio.  

Figura 1: Folhas e frutos de Morinda Citrifolia Linn. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Caracterização fitoquímica 

A prospecção fitoquímica do extrato etanólico da Morinda 

Citrifolia Linn. e suas frações foi realizada através de 

cromatografia em camada delgada. Foram utilizados 

reveladores específicos descritos na literatura: para alcalóides 

gerais e xantinas foi utilizado como o revelador o Dragendorff; 

para cumarinas, derivados antracênicos, lignanas, terpenos, 

saponinas, taninos condensados foi utilizado a Vanilina 

Clorídica 5-10 min a 100ºC; para antraquinonas foi utilizado o 

ácido fosfolímbdico; o Folan foi utilizado como revelador para 

os compostos fenólicos e o Cloreto Férrico foi utilizado para 

taninos hidrolisáveis. 

 

Bioensaio 

Para a realização dos ensaios biológicos foram utilizadas 

larvas de Aedes Aegypti no terceiro e quarto instar (4 à 5 dias 

de vida), escolheu-se esses dois estágios  por se tratarem de 

larvas mais resistentes. As larvas supracitadas são oriundas de 

uma colônia estabelecida no Laboratório de Farmacologia e 

Cancerologia Experimental do Departamento de Antibióticos do 

Centro de Biociências - CB da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, local onde foram realizados os 

bioensaios. Para a realização dos ensaios biológicos, foi 

seguida a metodologia adaptada de World Health 

Organization (1970). 

Foram utilizadas 30 larvas por repetição, totalizando 90 

larvas por tratamento. As larvas utilizadas no experimento 

foram coletadas com o auxílio de uma pipeta Pasteur e 

expostas a seguintes concentrações do extrato bruto: 50 

mg/mL, 40 mg/mL, 30 mg/mL e 20 mg/mL. O extrato bruto foi 
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solubilizado com solução de Tween 80 e água deionizada.  Para 

o grupo controle foram utilizadas as mesmas proporções de 

Tween 80 e água deionizada. As observações de mortalidade 

das larvas foram realizadas após 1/2, 2, 4, 8, 16 e 24 horas, a 

partir do início do experimento. Os resultados foram expressos 

como a média de cada triplicata e cálculo percentual. 

 

Figura 2: Representação do bioensaio larvicida 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Avaliação Toxicológica e Comportamental 

As larvas de Aedes Aegypti foram expostas a 4 

concentrações do extrato etanólico do Noni e seu 

comportamento foi avaliado segundo 4 parâmetros: 

movimentos espasmódicos, movimentos de contorção, letargia 

e capacidade de resposta a estímulos. A observação foi 

realizada imediatamente, 5 minutos, 1/2 hora, 8 horas, 16 horas 

e 24 horas. A intensidade dos parâmetros apresentados foi 
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classificada por cruzes sendo: uma cruz (+) sinais leves, 2 

cruzes (++) sinais moderados, 3 cruzes (+++)  sinas intensos e 

4 cruzes  (++++) sinais muito intensos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Prospecção Fitoquímica 

Na tabela 1 está representado o perfil fitoquímico do 

extrato etanólico do Noni. Foi observada a presença de 

alcalóides gerais, antraquinonas, derivados antracênicos e 

terpenos. Os alcalóides formam uma classe de metabólitos 

secundários bastante diversificada, caracterizados por 

apresentar uma ampla gama de atividades biológicas, 

(RODRIGUES et al., 2010). Plantas que possuem estas 

substâncias são consideradas potencialmente tóxicas (SILVA 

HHG et. al., 2006). 

Segundo Pelah et al. (2002), as principais atividades 

apresentadas por plantas que possuem saponinas são: anti-

inflamatória, antigúngica, moluscicida, hipocolesterolemiante, 

expectorante e ventrópica, sendo atividade larvicida, uma de 

suas principais características biológicas. 
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Tabela 1: Prospecção fitoquímica do extrato etanólico da 

Morinda Citrifolia Linn e a representação de seus respectivos 

reveladores. 

METABOLITOS PADRÃO REVELADOR EXTRATO 

ETANÓLICO 

 

Alcalóides gerais 

 

  

Dragendorff 

 

+ 

Antocianinas Azul de 

metileno 

Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

- 

Antraquinonas  Ácido 

fosfomolídico 

 

+ 

Compostos 

fenólicos 

 

Quercetina Folan - 

Cumarias  Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

- 

Derivados 

antracênicos 

 Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

+ 

Lignanas  Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

- 
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Mono, sesqui, 

diterpenos 

Timol Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

+ 

Naftoquinonas  KOH etaólico 

10% 

 

- 

Saponinas Saponinas Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

- 

Taninos 

condensáveis 

Catequinas Vanilina 

sulfúrica 10 

min a 100ºc 

 

- 

Taninos 

hidrolisáveis 

 

Ácido gálico Cloreto férrico - 

Triterpenos, 

esteróides 

Lupeol Lieberman-

burchard 5-10 

min a 110°c 

 

- 

Xantinas Cafeína Dragendorff - 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Bioensaio Larvicida 

Na concentração de 50 mg/ml foi observado 78,86% de 

mortalidade no tempo de 1 hora. A observação no tempo de 8 

horas registrou mortalidade de 93,33% e no tempo de 16 horas 

de exposição foi observado 100% de mortalidade. 

Na concentração de 40 mg/mL foi observado 57,76% de 

mortalidade após 1 hora de exposição. As observações nos 

tempos de 8 horas e 16 horas apresentaram 78,86% e 88,86% 

de mortalidade, respectivamente. Foi observado 100% de 

mortalidade das larvas no tempo de 24 horas. 

Na concentração de 30 mg/mL foi observada mortalidade 

larval  de  27,76% e 52,2%  nos tempos de 1 hora e 8 horas, 

respectivamente. No tempo de 24 horas foi observada 

mortalidade larval de 85,53%. 

Na concentração de 20 mg/mL, foi observado 

mortalidade de 12,2%, 34,43% e 46,66% nos tempos de 1 hora, 

8 horas e 16 horas, respectivamente. No tempo de 24 horas foi 

observada mortalidade larval de 58,86%. 

Não foi observado mortalidade larval de 100% para as 

concentrações de 30 mg/mL e 20 mg/mL. O grupo controle não 

apresentou moralidade (Figura 1). 
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FIGURA 1: Percentual de mortalidade de larvas de Aedes 

aegypti em relação às diferentes concentrações (mg/mL), do 

extrato etanólico de Morinda Citrifolia Linn. em diferentes 

concentrações  em 24h de observação. 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

Avaliação Toxicológica e Comportamental 

Durante a realização do teste um dos parâmetros 

observados foi o comportamento larval ao ser exposto ao 

extrato. Observou-se que, as larvas em contato imediato com o 

extrato na concentração de 50 mg/mL apresentaram 

movimentos espasmódicos e de contorção, o mesmo foi 

observado nas concentrações de 40 mg/mL, 30 mg/mL, 20 

mg/mL.  As larvas do grupo controle demonstraram mobilidade 

e locomoção usuais. Após 8 horas experimento, as larvas 

expostas à concentração apresentaram sinais intensos de 

letargia, tornando-se responsivas apenas se estimuladas com 
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pincel. Sinais letárgicos também foram observados nas 

concentrações de 30mg/mL e 20mg/mL em larvas que 

remanesceram após 24 horas de exposição. Segundo 

Choochorete et al. (2004), sintomas como movimentos 

espasmódicos e paralisia são sinais que indicam morte 

eminente e ação neurotóxica atribuída ao ácido octanóico 

presente nos frutos maduros do Noni.  

 

Tabela 2. Avaliação comportamental das larvas na 

concentração de 50 mg/mL. 

 

Sinais 

 

Imediato 

 

1/2 hora 

 

8 horas 

 

Movimentos de 

Contorção 

 

 

++++ 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

Movimentos 

Espasmódicos 

 

 

+++++ 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

Letargia 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+++ 

 

Capacidade de 

Resposta a 

Estímulos 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+++ 

 

 

Tabela 3.  Avaliação comportamental das larvas na 

concentração de 40 mg/mL. 
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Sinais 

 

Imediato 

 

1/2 hora 

 

8 horas 

 

Movimentos de 

Contorção 

 

++++ 

 

++ 

 

+ 

 

Movimentos 

Espasmódicos 

 

++++ 

 

+ 

 

+ 

 

Letargia 

 

+ 

 

+ 

 

+++ 

 

Capacidade 

de Resposta 

a Estímulos 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

++++ 

 

Tabela 4.  Avaliação comportamental das larvas expostas na 

concentração de 30 mg/mL. 

 

Sinais 

 

Imediato 

 

1/2 hora 

 

8 horas 

 

Movimentos 

de Contorção 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

 

- 

  

 

 

 

 

- 
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Movimentos 

Espasmódicos 

+ ++ 

 

Letargia 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+++ 

Capacidade 

de resposta a 

estímulos 

 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

 

Tabela 5. Avaliação comportamental das larvas na 

concentração de 20 mg/mL. 

 

Sinais 

 

Imediato 

 

1/2 hora 

 

8 horas 

 

 

Movimentos 

de Contorção 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

Movimentos 

Espasmódicos 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

Letargia 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

++ 
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Capacidade 

de Resposta a 

Estímulos 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+++ 

O extrato de Morinda Citrifolia Linn., apresentou 

efetividade como larvicida, demonstrando uma boa mortalidade 

em todas as concentrações testadas, especialmente na 

concentração de 50 mg/mL, onde a mortalidade total foi atingida 

em 16 horas de exposição. Mesmo na menor concentração 

testada, a atividade larvicida foi satisfatória, eliminando mais da 

metade da população exposta, sugerindo que o Noni possui um 

grande potencial como inseticida. Além de sua boa efetividade, 

é um fruto acessível e de baixo custo e de rendimento 

satisfatório que pôde ser observado no momento da confecção 

do extrato. Indicando que a confecção do extrato seria 

economicamente viável, além de ser um composto 

biodegradável e efetivo não só Ae. Aegypti, assim como para 

outros insetos como Anophelesstephensi e 

Culexquinquefasciatus, como demonstrado por Kovendan et al. 

(2012). 

 

CONCLUSÕES 

Nossos resultados demonstraram que o extrato etanólico 

da Morinda Citrifolia Linn. (Noni), apresentaram satisfatória 

atividade larvicida em todas as concentrações testadas, em 

especial a concentração de 50 mg/mL que em 16 horas de 

experimento eliminou 100% da população submetida ao teste. 

Os resultados sugerem que o Noni possui grande potencial 
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como inseticida botânico, desse modo, faz-se necessário a 

continuidade dos experimentos, assim como a identificação de 

outras substâncias por meio da análise fitoquímica que 

corroborem com a capacidade larvicida do fruto e os resultados 

obtidos. 
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RESUMO: A eutrofização  compreende o enriquecimento de 
nutrientes nitrogenados e fosfatados na água. Este processo de 
eutrofização de reservatórios afeta diretamente e indiretamente 
na saúde pública, com deterioração da qualidade de água. 
Partindo disso, o objetivo do trabalho foi verificar o estado 
trófico de mananciais utilizados para abastecimento público 
localizados no nordeste paraibano. Foram avaliadas as 
concentrações de nitrito, nitrato, amônia, fósforo total, 
ortofosfato e clorofila-a e determinado o grau de trofia.   Os 
dados também foram avaliados de acordo com os valores 
estabelecidos pela legislação CONAMA nº 357/2005 para 
águas destinadas ao abastecimento público. Os resultados 
mostraram que as concentrações de nitrato estão em 
concordância com a legislação. No entanto os valores de nitrito 
foram maiores do que o estabelecido pela legislação em todos 
os reservatórios exceto para Engenheiro ávidos (9,70 µg L-1). 
Os valores de concentração de fósforo total também estiveram 
acima da legislação, consequentemente os valores de clorofila-
a.  O índice de estado trófico classificou todos os mananciais 
estudados como eutrófico. Constitui de extrema importância o 
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tratamento executado pela companhia de águas da região, uma 
vez que a eutrofização pode desecandear a ocorrência de 
florações de algas, principalmente as cianobactérias 
potencialmente tóxicas.  
Palavras-chave: Fósforo. Nordeste Brasileiro. Saúde pública.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial para   manutenção 

da vida. Nos organismos vivos todas as reações do 

metabolismo são feitas por via aquosa. Isso acontece porque a 

água, além de  ser  quimicamente  neutra,  possui  a  

característica  de  ser  solvente  universal  capaz  de dissolver  

um  número  muito  grande  de  substâncias  químicas 

inorgânicas  e  orgânicas, facilitando  assim  a  sua penetração  

através  das  membranas  celulares  e  o  seu  transporte  por 

todo o organismo (TORTORA; FUNKE; CASE 2005).  

No corpo humano, ela representa, em média, 70% da 

massa corpórea. 

Com o crescimento populacional e o avanço das 

atividades humanas, os recursos hídricos têm se tornado um 

dos principais fatores limitantes para a sociedade  como insumo 

básico para o subsistência de suas atividades, tais como a 

irrigação, o uso industrial, a geração de energia e o 

abastecimento público (REBOUÇAS et al. 2011).  

Diante disso, têm se tornado necessário a construção de 

reservatórios para garantir a disponibilidade de água para a 

população e o desenvolvimento econômico.   

 Contudo, atividades agrícolas e industriais têm 

contribuído para a aceleração do processo de eutrofização do 

reservatório, o qual compreende o enriquecimento de nutrientes 
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nitrogenados e fosfatados na água. Tal processo ocorre de 

forma natural nos sistemas aquáticos, porém de forma lenta e 

em muitos anos, o qual denomia-se eutrofização natural 

(WETZEL, 1983), no entanto, as práticas agrícolas e industriais 

sem planejamento podem  acelerar o processo, o qual 

determina-se como eutrofização artificial (cultural ou antrópica). 

O processo de eutrofização têm se tornado um impacto 

ambiental em escala global, sendo um dos mais graves 

problemas relacionados com a conservação da água (SMITH; 

SCHINDLER, 2009).  

Entre os impactos estão o crescimento excessivo de 

macrófitas e algas planctônicas (WANG; WANG, 2009) que 

resulta em outros problemas ecológicos tais como o aumento 

da contaminação dos corpos hídricos por metais e substâncias 

tóxicas (liberadas por algas), a depleção do oxigênio dissolvido, 

a redução do espelho d’água, a morte de plantas e animais 

aquáticos (SILVINO; BARBOSA, 2015) e a produção de toxinas 

por cianobactérias (CUNHA et al. 2018). 

No nordeste brasileiro, uma característica particular dos 

reservatórios  é a alta relação entre  a área da bacia hidrográfica 

e a área do reservatório  necessária  para  manter  certo  volume  

de  água  acumulado (THORNTON; RAST, 1989).  

Como os  solos  dessa região são, geralmente, rasos  e  

a  vegetação  de  pequeno  porte  (OYAMA;  NOBRE, 2004),  as  

chuvas  intensas  que  ocorrem  em um curto período do ano , 

promovem uma maior  erosão,  que  associadas  às  grandes  

áreas  de captação  das  bacias,  elevam  a  carga  de  

sedimentos carreados  para  os  reservatórios  (ALVES;  

CAMPOS, 2009)  os quais também contribuem como  fontes  

externas  de  nutrientes  para  os  açudes.  
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No nordeste brasileiro, em virtude da sua condição 

climática e onde a precipitação é praticamente a única forma de 

entrada de água na região, a preocupação mais relevante 

sempre foi com a quantidade do que com a qualidade do 

recurso.  

Nos últimos anos, a região enfrentou a pior seca 

registrada na historia, foram 6 anos de escassez pluviométrica 

que acarretou diversos problemas socioambientais dentre eles 

a redução da qualidade de água (MARENGO et al. 2017).  

Assim, o processo de eutrofização de reservatórios afeta 

diretamente e indiretamente na saúde pública, com 

deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento 

econômico e social. 

 Partindo do exposto, o objetivo do trabalho foi verificar a 

condição trófica de reservatórios de abastecimento público 

localizados no nordeste paraibano 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O estudo foi realizado com quatro mananciais utilizados 

para  abastecimento público: reservatório Engenheiro Ávidos, 

localizado na cidade de Cajazeiras; reservatório Cachoeira dos 

Cegos, localizado na cidade de Catingueira; reservatório 

Epitácio Pessoa, mais conhecido como Boqueirão, localizado 

na cidade mesmo nome; e em um trecho do Rio Paraíba, 

localizado no município de Itabaiana (Figura 1,Tabela 1).  

Estes reservatórios por sua vez estão localizados nas 

bacias hidrográficas  do Rio Piranhas, Rio Piranhas-Açu e Bacia 

do Rio Paraíba (Figura 2), respectivamente no estado da 

Paraíba, Brasil.  
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Os manancias são utilizados para abastecimento de 

água de diversas cidades, sendo portanto classificadas pelo 

CONAMA nº 357/2005 como águas de classe 2. 

 

Figura 1. Mananciais estudados, a) Engenheiro Avidos, b) 
Epitácio Pessoa, c) Cachoeira dos Cegos, d) Trecho de 
captação do Rio Paraíba, Paraíba, Brasil. 

 
Fonte: Própria. 2018 

 

 
Amostras de água, em réplicas (n=3), foram coletadas 

para avaliar os parâmetros quimicos. As coletas foram 

realizadas em local próximo ao barramento, de captação de 

água, a 0,5 cm de profundidade.  
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Figura 2. Localização das Bacias Hidrográficas e mananciais, 
Paraíba, Brasil.  

 
Fonte: Própria. 2018 

 

Amostras de água para a análise dos nutrientes e 

clorofila-a foram coletadas diretamente da água com o auxílio 

de balde, armazenadas em frascos plásticos e conduzidas ao 

laboratório em isopor com gelo. Foram analisadas as 

concentrações de amônia (N-NH4), nitrato (N-NH3), nitrito (N-

NH2), fósforo total (PT) e fósforo reativo solúvel (SRP), de 

acordo com as técnicas descritas no Standard Methods Apha 

(2012). A clorofila-a foi extraída com etanol a 96%, seguindo o 
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método de Jerpersen e Christoffersen (1987), e determinada 

pelo método espectrofotométrico de Lorezen (1967). 

 
 
Tabela 1. Município, capacidade hídrica e volumes atual e total 
dos mananciais de abastecimento selecionados, localizados no 
estado da Paraíba, Brasil. 

Manancial Município 
Capacidade 
hídrica (m3) 

Volume 
atual (m3) 

Volume 
total 
(%) 

Cachoeira 
dos Cegos 

Catingueira 71.887.047 14.062.957 19,56 

Engenheiro 
Ávidos 

Cajazeiras 255.000.000 51.905.310 20,36 

Epitácio 
Pessoa 

Boqueirão 411.686.287 101.552.548 24,67 

Rio 
Paraíba 

Itabaiana - - - 

Fonte: AESA. 2018 

 

Os  dados  de  fósforo  total  e  clorofila-a  foram  utilizados 

para  calcular  o  Índice  de  Estado  Trófico  ( Tabela 2),  descrito  

por índice proposto por Carlson (1977), modificado por Toledo 

et al. (1983): 

𝐼𝐸𝑇𝑚(𝐶𝑙 − 𝑎) = 10 ∗ [6 − (
2,04 − 0,68 ∗ ln(𝐶𝑙 − 𝑎)

ln 2
)]     𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1 

𝐸𝑇𝑚(𝑃𝑡) = 10 ∗ [6 − (
ln

48
𝑃𝑡

ln 2
)]      𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2 

 

IETm =
[IET(Pt) + IET(Cl − a)

2
 𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3 
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Onde: pt, concentração de fósforo total medida à superfície da 

água, em (μg.L-1 ); Cl-a, concentração de clorofila a medida à 

superfície da água, em (μg.L-1 ); e ln, logaritmo natural. 

 

Tabela 2. Valores de fósforo total para os diferentes níveis 
tróficos, segundo o sistema de classificação proposto por 
Carlson (1977), modificado por Toledo et al. (1983). 

Estado trófico Classificação 

Ultraoligotrófico IET ≤24 
Oligotrófico 24<IET ≤44 
Mesotrófico 44<IET ≤54 
Eutrófico 54<IET≤74 
Hipereutrófico IET>74 

Fonte: Própria. 2018 

 

Foi utilizado a resolução CONAMA nº 357/2005 para 

avaliação das concentrações de nutrientes e clorofila em aguas 

de classe 2 (doces). Esta classificação é segundo a qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes. No caso da 

classe 2 é classificada para: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; b) à proteção das 

comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA no 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à 

aqüicultura e à atividade de pesca. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os reservatórios estudados apresentaram valor IET acima 

de 54 (Figura 3), correspondendo a reservatórios eutróficos de 

acordo com Carlson (1977).  

O reservatório com maior grau de trofia foi o trecho de 

capatação do Rio Paraíba, no município de Itabaiana 

(IET=77.28), seguido de Engenheiro Ávidos (IET=61.97), 

Cachoeira dos Cegos (IET=61.57) e Epitácio Pessoa 

(IET=61.31). 

 

Figura 3. Índice de Estado Trófico (IET) dos mananciais 
estudados. 

 
Fonte: Própria. 2018 

 

Determinar o estado trófico de um corpo hídrico é 

fundamental para obtenção de informações sobre o mesmo. 

Nesse contexto, o índice de estado trófico (IET) é amplamente 

utilizado em diversos trabalhos. Esse índice estabelece níveis 

de trofia em relação às concentrações de fósforo total e 

clorofila, possibilitando a classificação das águas em classes 

tróficas.   
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De acordo com o IET, todos os reservatórios 

apresentaram-se eutróficos (IET>54) como ambientes de alto 

grau de trofia. Ambientes eutróficos apresentam alto nível de 

produtividade e são ricos em matéria orgânica e elementos 

minerais (nutrientes), tanto em suspensão quanto na região 

bentônica (Mansor, 2005). 

Foi observado nos mananciais estudados altas 

concentrações de nutrientes. O nitrato apresentou maiores 

concentrações no reservatório Boqueirão (37,54 ±3,63 µg L-1) e 

menores concentrações no reservatório Engenheiro Ávidos ( 

26,24 ±10,22 µg L-1) bem como as concentrações de nitrito que 

também foram mais altas no reservatório Boqueirão (25,47 

±0,27 µg L-1) e mais baixas no Engenheiro Ávidos (9,70 ±15,85 

µg L-1). Com relação a amônia, as concentrações mais altas 

foram registradas no trecho de captação do rio Paraíba (94,94 

±7,20 µg L-1) e mais baixas no reservatório Boqueirão (19,97 ± 

5,39 µg L-1), figura 4.    

Os valores registrados no estudo estiveram abaixo do 

limite estabelecido pela legislação CONAMA nº 357/2005, no 

qual determina que águas destinadas ao abastecimento público 

devem apresentar valores de até 100 µg L-1 de nitrato. No 

entanto, os valores de nitrito no reservatório  Boqueirão 

estiveram acima do estabelecido pelo resolução (10 µg L-1).  

Dentre as diferentes formas, o nitrato juntamente com o 

íon amônio assumem grande importância nos ecossistemas 

aquáticos, uma vez que representam as principais fontes de 

nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 2011).  

No entanto, o nitrato, quando ingerido em grandes 

quantidades, pode causar a metahemoglobinemia infantil 

quando é reduzido no organismo a nitrito, este íon compete com 

o ferro pelo oxigênio livre na corrente sanguínea (WHO, 2018). 
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Outro aspecto a ser considerado sobre o nitrato/nitrito é que 

estes podem participar na formação de nitrosaminas no 

organismo, que são carcinogênicas (WHO, 2018).  

 O fósforo foi mais alto no trecho do rio Paraíba no 
municipio de Itabaiana (770,38 ± 3,33 µg L-1) e menor no 
reservatório de Boqueirão (97,0 ± 3,33 µg L-1).  
 As concentrações de ortofosfato foram mais altas 
também no trecho do rio Paraíba (765,50 ± 7,50 µg L-1) e 
menores no reservatório de Cachoeira dos Cegos (10,50 ± 7,50 
µg L-1), figura 5. 
 

Figura 4. Concentrações de Nitrito, Nitrato e Amônia dos 
reservatórios estudados. 
 

 
Fonte: Própria. 2018 

 

O fósforo é um elemento de extrema importância 

considerando a eutrofização artificial dos corpos de água.   

O fósforo não constitui elemento tóxico à saúde dos seres 

humanos, sendo, até essencial à manutenção da vida.  

O problema indireto com este elemento é o aporte 

excessivo nas águas. Neste caso, o fósforo pode desencadear 

processos de eutrofização, ocasionando, proliferação de algas 

cianofícieas ou cianobacterias.  
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Figura 5. Concentrações de Fósforo total e ortofosfato nos 
mananciais estudados. 

 
Fonte: Própria. 2018 

 

Tal situação pode inviabilizar diversos usos, 

comprometendo, inclusive, sua utilização para abastecimento 

público, uma vez que estas algas podem liberar toxinas que são 

prejudicais a saúde.  

De acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005, os 

valores de fósfoto total estão acima dos limites estabelecidos 

que nesse caso seria até 20 µg L-1 para águas destinadas ao 

abastecimento público. Deste modo, deve-se estar atento aos 

riscos que poderão ser causados pela eutrofização, já que a 

área em questão está localizada próxima à estação de captação 

de água para abastecimento.  

Um desses riscos é a ocorrência de florações de algas, 

principalmente, as cianobactérias potencialmente tóxicas, as 

quais podem alterar a qualidade das águas, sobretudo no que 

tange ao abastecimento público.  
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A clorofila-a, medida indireta da biomassa algal, esteve 

acima do estabelecido pela resolução CONAMA nº 357/2005 

(10 µg L-1), exceto para o reservatório Cachoeira dos Cegos, 

provavelmente devido as baixas concentrações de ortofosfato 

que é a parte assimilável pelas algas (Figura 6).  

De acordo com os resultados, a clorofila é um fator 

estritamente relacionado com o IET, uma vez que o IET avalia 

a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes, 

principalmente fosforo e ortofosfato e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas (Figura 7,8). 

 

Figura 6. Concentrações de clorofila-a nos manancias 
estudados. 

 
Fonte: Própria. 2018 
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Figura 7. Análise de correlação entre o índice de estado trófico 
(IET) e a clorofila-a. 

 
Fonte: Própria. 2018 

 

Figura 8. Análise de correlação entre o nitrito, nitrato, amônia, 
fósforo total, ortofosfato e a clorofila-a.  

 
Fonte: Própria. 2018 
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CONCLUSÕES 

 

Os valores de fósforo total e nitrito estiveram acima dos 

valores estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357/2005 

para águas de classe 2, no entanto os valores de nitrato 

estiveram dentro da legislação. Todos os mananciais estudados 

são classificados como eutróficos, com enriquecimento de 

fosforo e consequentemente clorofila-a. Assume-se de extrema 

importância o tratamento de água realizado pela companhia de 

águas do estado, afim de assegurar a qualidade de água para 

abastecimento público.  
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RESUMO: As lectinas de leguminosas representam uma das 
maiores e mais complexas famílias proteicas já estudada, 
sendo encontradas em órgãos e tecidos das plantas, em 
especial nas sementes onde concentram-se o maior teor. A 
presente pesquisa teve como objetivo realizar a caracterização 
do perfil proteico das amostras e avaliar o potencial 
antibacteriano de diferentes extratos vegetais obtidos das 
espécies Mucuna pruriens, Vigna unguiculata, Phaseolus 
vulgaris, Adenanthera pavonina, Phaseolus lunatus e Clitoria 
fairchildiana, frente cepas de bactérias patogênicas. A partir da 
trituração das sementes, foi obtida uma farinha fina utilizada 
para a extração proteica que foi submetida a agitação por 4 
horas com diferentes soluções dependendo da espécie. As 
amostras de P. vulgaris, V. unguiculata e A. pavonina foram 
submetidas a precipitação com sulfato de amônio, onde obteve-
se diferentes frações proteicas. A presença de lectinas das 
amostras foi determinada por meio de atividade 
hemaglutinante. Para o teste antibacteriano foram utilizadas 
bactérias patogênicas Acinetobacter baumannii, Pseudomanas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 
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ATCC 27664, Escherichia coli, Salmonella sp. e Listeria 
monocytogenes. De acordo com os resultados, os extratos de 
todas as amostras testadas foram capazes de promover uma 
atividade inibitória promissora, fornecendo uma alternativa 
viável para o controle de infecções bacterianas em ambiente 
hospitalar. 
Palavras-chave: Proteína Vegetal. Lectinas. Atividade 

antibacteriana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com base em sua estrutura e propriedades biológicas, 

as lectinas são consideradas uma classe diversa de proteínas 

de origem não imune (vegetais) com capacidade de ligar-se 

reversivelmente a mono e oligossacarídeos, sem promover 

alterações enzimáticas. As lectinas são encontradas nos mais 

diversos organismos e participam de diversos processos 

biológicos, determinados por suas propriedades estruturais, 

especificidade e localização celular (KABIR; HASAN; ABU, 

2014; SANTOS et al., 2014; GONG et al., 2018), 

desempenhando um papel importante nos mecanismos de 

defesa tanto animais quanto vegetais (HIVRALE; INGALE, 

2013).  

As plantas possuem o  maior teor de lectinas em sua 

composição, tornando possível sua extração e isolamento a 

partir de toda anatomia vegetal (SANTOS et al., 2014). A 

especificidade de ligação das lectinas é considerada a chave 

para estudos moleculares de interação proteína-carboidrato 

(LAGARDA-DIAZ; GUZMAN-PARTIDA; VAZQUEZ-MORENO, 

2017), de acordo com sua especificidade. As lectinas vegetais 

foram agrupadas em 12 famílias distintas: (1) Homólogos da 

aglutinina Agaricus bisporus, (2) Amarantinas, (3) Classe 
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homólogos de V quitinase com atividade lectínica, (4) 

Cianovirina, (5) Família EEA, (6) Família GNA, (7) Proteínas 

com domínio heveínicos, (8) Jacalinas, (9) Proteínas de 

leguminosas, (10) Domínio LysM, (11) Família Nictaba e (12) 

Família Ricin-B (HUA; HAN; WANG, 2015). 

A partir dos grupos de lectinas já descritos, os sete mais 

conhecidos foram detalhados e divididos em dois subgrupos: 

lectinas ligadas à membrana e proteínas solúveis com um 

domínio lectina. Dentre as lectinas ligadas à membrana estão 

as quinases receptoras de lectina (LecRK), as proteínas 

solúveis que incluem amarantinas,calreticulina/calnexina, 

lectinas relacionadas com EUL, lectinas relacionadas com 

jacalina, lectina relacionada com nictaba e lectinas ricina-B, 

todas envolvidas nos mecanismos de ação antimicrobiano 

(DIAS et al., 2015). 

As lectinas de leguminosas (Fabaceae) tem 

representado uma das maiores e mais complexas famílias 

proteicas já estudada, sendo encontradas em todos os órgãos 

e tecidos das plantas, em especial nas sementes onde 

concentram-se o maior teor de proteínas. Algumas lectinas de 

leguminosa com ligação a galactose/N-acetilgalactosamina 

atuam de forma eficiente como marcadores histoquímicos em 

células cancerígenas, revelando-se uma fonte de estudos para 

compreensão de muitos processos patológicos (SOUSA et al., 

2015). As lectinas de leguminosas são classificadas em dois 

principais grupos: específico de manose/glicose, que tem como 

principal exemplo a concavalina A (ConA) e a lectina da ervilha; 

e o grupo específico da galactose/N-acetilglicosamina, que é 

representado pela lectina do amendoim e a aglutinina da soja 

(SBA). O grupo das fitohemaglutininas (PHA) das sementes de 

Phaseolus vulgaris é considerado uma exceção, em virtude de 
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sua especificidade por N-glicano do tipo complexo (NAGAE et 

al., 2014). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), as leguminosas apresentam 

um potencial significativo para o estabelecimento de uma 

segurança alimentar e proteica. Diante disso, estudos vem 

relatando a urgência no investimento em pesquisa básica e 

aplicada voltada para as sementes de leguminosas, que 

poderão fornecer uma base importante para a alimentação e 

biodiversidade (CONSIDINE; SIDDIQUE; FOYER, 2018). 

As lectinas de leguminosas são conhecidas por exibirem 

diversas atividades biológicas de importância econômica na 

agricultura, médica e farmacológica, como atividade 

antinociceptiva, anti-inflamatória e antihemolítica (LACERDA et 

al., 2015), atividade antinseticida devido serem potencialmente 

tóxicas para alguns grupos de insetos, e ou, por interferirem nos 

seus diferentes estágios de desenvolvimento, atividade anti-

tumoral e antimicrobiana (LAGARDA-DIAZ; GUZMAN-

PARTIDA; VAZQUEZ-MORENO, 2017), destacando-se 

atividade contra um amplo espectro de bactérias patogênicas 

humanas, que vêm sendo colocada em foco devido a 

resistência bacteriana, principalmente em ambientes 

hospitalares. 

Para o tratamento de infecções bacterianas são 

empregadas drogas antibióticas, essas drogas podem ser 

origem natural ou sintética, e são empregadas na saúde 

humana e animal. A descoberta e utilização dos antibióticos foi 

um grande marco para a medicina, por reduzir o índice de 

mortalidade decorrentes de infecções bacterianas em todo o 

mundo (O’NEILL, 2015).  
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Esses medicamentos, que tem seu uso restrito, tem se 

tornado comuns, com uso para além do âmbito hospitalar, mas 

também na agricultura e pequária, auxiliando em uma maior 

produção nesses setores (FOUNOU; FOUNOU; ESSACK, 

2016;  PROCÓPIO et al., 2017). E esse uso indiscriminado dos 

antibióticos é o que vem acelerando o aparecimento de  

resistencia bacteriana, o que resulta numa perda da eficiência 

dessas drogas para tratar infecções (LERBECH et al., 2014). 

Dessa maneira as lectinas surgem como uma excelente 

alternativa no controle e tratamento desse tipo de infecção 

(AWOYINKA et al., 2013). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar a presença de lectina em extratos vegetais e verificar o 

seu potencial antibacteriano. Foram utilizadas as espécies de 

leguminosas Mucuna pruriens, Vigna unguiculata, Phaseolus 

vulgaris, Adenanthera pavonina, Phaseolus lunatus e Clitoria 

fairchildiana, frente as cepas patogênicas Acinetobacter 

baumannii, Pseudomanas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus ATCC 27664, Escherichia coli, 

Salmonella sp. e Listeria monocytogenes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção dos extratos proteicos contendo a lectina de 

Mucuna pruriens, Adenanthera pavonina e Phaseolus 

lunatus 

 

Os extratos de Mucuna pruriens, Adenanthera pavonina 

e Phaseolus lunatus foram obtido a partir da trituração das 

sementes onde obteve se uma farinha fina que foi utilizada para 

extração proteica e lectinica. As farinhas de A. pavonina e P. 
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lunatus foram homogenizadas com NaCl 0,5 M, e de M. pruriens 

em NaCl 0,15 M, todas na proporção de 1:10 (m/v). 

Após a solubilização das farinhas as mesmas foram 

submetidas à agitação durante 4 horas. Após este período as 

amostras foram centifugadas a 5.000 x g, por 30 minutos a 

temperatura de 4 ºC. O sobrenadante resultante de cada 

amostra foi dialisado contra água destilada, subsequente para 

obtenção das fração albumina as amostras foram centrifugadas 

nas mesmas condições citada as que foram denominadas 

FAAP para a fração albumina de A. pavonina, FAPL para a 

fração albumina P. lunatus e deFAMP para a  fração albumina 

M. pruriens. 

 

Obtenção dos extratos contendo as lectinas de Phaseolus 

vulgaris e Vigna unguiculata 

 

Para a obtenção dos extratos contendo as lectinas de 

Phaseolus vulgaris e Vigna unguiculata, as sementes foram 

trituradas e submetidas a agitação por 4 horas em tampão Tris 

HCl 0,1 M a pH 7,4 com NaCl 0,15M na proporcação de 1:10 

(m/v), seguida de centrifugação a 5000 g durante 30 minutos a 

4ºC. 

Após a centrifugação, o sobrenadante resultante do 

extrato bruto foi utilizado para fracionamento proteico por 

precipitação com sulfato de amônio, para obtenção das frações 

0 – 30% (F0-30), 30% - 60% (F30-60) e 60% - 90% (F60-90). 
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Obtenção dos extratos contendo as lectinas de Clitoria 

fairchildiana 

 

Para se obter a  farinha fina de  C. fairchildiana as 

sementes foram trituradas e homogenizadas com NaCl 0,5M, 

na proporcação de 1:10 (m/v) e submetidas a agitação durante 

4 horas, em seguida foram centrifugadas a 5000 x g a 4°C, 

durante 30 minutos. O precipado resultando foi ressuspendido 

em HCl 0,1M  e submetido a agitação por 3 horas, para 

obtenção da glutelina ácida (GACF). 

 

Atividade Hemaglutinante 

 

A atividade hemaglutinante dos extratos e suas 

respectivas frações foi determinada por meio de diluições tripla-

seriadas com NaCl 0,15M, a 100μL de cada diluição foi 

adicionado igual volume de uma suspensão de eritrócitos de 

coelhos a 3%. Posteriormente, as amostras foram incubadas 

em estufa a 37ºC durante 30 min, seguido de repouso à 

temperatura ambiente por mais 30 min para observação dos 

resultados. 

 

Determinação do teor de proteínas solúveis 

 

O teor de proteínas solúveis presente nas amostras foi 

quantificado pelo método descrito por Bradford (1976), 

utilizando 1 mg/mL de amostra liofilizada e a albumina sérica 

bovina (BSA) como curva padrão. Foram realizadas diluições 

duplo-seriadas com NaCl 0,15 M, a cada 100 µL de diluição 

foram adicionados 2,5 mL do reagente de Bradford. Após um 
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intervalo de 10 minutos em repouso, a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 595 nm.  

 

Atividade antibacteriana 

 

Para o teste antibacteriano foram utilizadas isolados de 

Staphylococcus aures ATCC 27664, Salmonella sp, Listeria 

monocytogenes e Escherichia coli para as amostras de 

Phaseolus vulgaris e Vigna unguiculata. Tendo em vista que as 

amostras de C. fairchildiana, M. pruriens, A. pavonina e P. 

lunatus já demonstraram atividades para as cepas descritas 

anteriormente, neste experimento foram utilizadas bactérias 

resistentes para o teste antimicrobiano, como Acinetobacter 

baumannii, Pseudomanas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. 

As cepas bacterianas fazem parte da coleção de 

microrganismos do Laboratório de Bioquímica, Genética e 

Radiobiologia (BioGer) da Universidade Federal da Paraíba.   

O extrato total e as frações foram diluídas em NaCl 

0,15M e filtradas em filtros de 0,22 µm. Em seguida, foram 

diluídas serialmente nas concentrações de 500 a 7,8 µg/mL, em 

placas estéreis de 96 poços. Foi utilizado o meio de cultura 

Brain Heart Infusion (BHI), em caldo para o crescimento das 

bactérias por 18 horas á 37ºC. O inóculo foi padronizado para a 

escala de McFarland de 0,5. Foram distribuídos 90 µL de meio 

em todos os poços das microplacas seguido da incorporação 

de 10 µl (107UFC mL-1)da suspensão bacteriana em cada um) 

O controle de crescimento consistiu em meio de cultura e o 

inóculo, o controle negativo apenas o meio de cultura. As placas 

foram incubadas em leitor de placa (Thermo Scientific Multiskan 

GO) à 37ºC e as leituras realizadas no tempo de 0 a 24 horas 

após incubação, em absorbência de 630 nm. 
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Análise estatística 

 

Os testes foram realizados em triplicata e os dados 

obtidos da atividade antibacteriana submetidos ao teste de t-

student não pareado, com o objetivo de identificar diferenças 

significativas entre as médias de absorbância, usando o 

programa estatístico Graphpad Prism 6.0 (Graphpad Software 

Inc., San Diego CA, USA). A significância foi estabelecida com 

p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da quantificação dos teores de proteínas solúveis 

nas amostras, apresentada na Tabela 1, foi possível observar 

diferentes concentrações proteicas. Onde podemos verificar 

que os extratos de A. pavoniana concentram maior percentual 

de proteinas seguidos da F 30-60, um concentrado proteico. 

Tabela 1: Teores de proteínas solúveis das amostras.  

AMOSTRA mg/mL 

Extrato Bruto P. vulgaris 2,05 
P. vulgaris F0-30 2,73 
P. vulgaris F30-60 5,54 
P. vulgaris F60-90 2,34 
Extrato Bruto V. 
unguiculata 

0,86 

V. unguiculata F0-30 0,47 
V. unguiculata F30-60 0,56 
V. unguiculata F60-90 0,36 
M. pruriens 0,61 
A. pavonina 6,04 
P. lunatus 2,73 
C. fairchildiana 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa. 



POTENCIAL ANTIBACTERIANO DE EXTRATOS PROTEICOS CONTENDO 
LECTINAS  

210 
 

A atividade hemaglutinante foi realizada com base na 

característica principal de uma lectina, que é de ligar especifica 

e reversivelmente a carboidratos. A exposição dos extratos e 

das frações frente aos eritrócitos de coelho a 3% identifica se a 

amostra proteica contém, a presença dessa proteína, devido a 

sua  interação com os carboidratos presentes na membrana dos 

eritrócitos. Desta forma, a presença da hemoaglutinação foi 

comprovada macroscopicamente que todas as amostras 

testadas apresentam lectina. Para Phaseolus vulgaris e Vigna 

unguiculata as melhores atividades hemaglutinante ocorreram 

na fração proteica F60-90 e F0-30, respectivamente, apesar 

dessas frações não apresentarem o maior teor proteico, porém 

demonstram assim que estas frações possuem a maior 

concentração de lectinas. Devido a isso as F60-90 e F0-30 

foram escolhidas para prosseguir com os testes de atividade 

antibacteriana 

Maranhão e colaboradores (2014), relatam a presença 

de atividade hemaglutinante em eritrócitos de coelho a 2% para 

extratos de sementes de Dioclea bicolor, também pertencente 

a família Fabaceae, indicando concentrações significativas de 

lectinas e que as mesmas tendem a interagir facilmente com 

carboidratos. Pereira e colaboradores (2014) relataram 

atividade hemaglutinante para leguminosas, onde cada espécie 

apresentou atividade em eritrócitos de diferentes animais. O 

extrato de Parkia platycephala apresentou atividade para 

eritrócitos de carneiro, Copaifera langsdorffii demonstrou 

atividade hemaglutinante para eritrócitos de coelho, e os 

extratos de Caesalpinia ferrea apresentaram atividade 

hemaglutinante para eritrócitos de jumento. Comprovando 

macroscopicamente a presença de lectinas em extratos de 

leguminosas. 
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A análise de quantificação proteica foi utilizada para a 

padronização de proteínas solúveis utilizadas no teste 

antibacteriano, para tal foi aplicado 3 mg de proteínas solúveis 

por mL no início da diluição seriada na microplaca. 

Nos testes antibacterianos, a F030 de Vigna unguiculata 

apresentou uma inibição significativa contra as bactérias Gram-

negativas  E. coli e Salmonella (Figura 1) com uma 

concentração inibitória mínima (CIM) de 62,5 µg/mL e 125 

µg/mL, respectivamente. 

 

Figura 1. Atividade antibacteriana da amostra F0-30 de Vigna 
unguiculata frente cepas de E. coli e Salmonella. * p < 0,05, ** 
p < 0,005, *** p < 0,0005. 

 

A F60-90 de Phaseolus vulgaris foi  capaz de inibir o 

crescimento das cepas Gram-negativa e Gram-positiva de E. 

coli e S. aureus ATCC 27664 (Figura 2), apresentando CIM de 

125 µg/mL pra E. coli e 250 µg/mL para S. aureus. 

  



POTENCIAL ANTIBACTERIANO DE EXTRATOS PROTEICOS CONTENDO 
LECTINAS  

212 
 

Figura 2. Atividade antibacteriana da amostra F60-90 de 
Phaseolus vulgaris frente cepas de E. coli e S. aureus ATCC 
27664. * p < 0,05, ** p < 0,005, *** p < 0,0005. 

 

Para FAAP, FAPL, FAMP e GACF os resultados obtidos 
mostraram que todos apresentaram uma inibição significativa 
frente a cepa Gram-negativa A. baumannii resistente, contra a 
cepa P. aeruginosa, apenas C. fairchildiana apresentou 
atividade inibitória (Figura 3). Todas as amostras obtiveram 
uma melhor atividade com CIM de 500 µg/mL. Nos testes com 
a bactéria Klebsiella pneumoniae nenhuma das amostras 
demonstrou inibição estatisticamente significativa. 

Diversos trabalhos apresentam resultados de inibição do 

crescimento bacteriano para lectinas vegetais, Idantafera 

heterantha mostrou inibição frente a Klebsiella pnuemoniae, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Bacillus subtilis 

(QADIR et al., 2013). Euphorbia helioscopia teve resultado 
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contra as batérias K. pneumoniae, P. aeruginosa e E. coli 

(RAFIQ et al., 2014).  A lectina WSMol, extraída a partir de 

Moringa oleífera teve atividade inibitória contra Bacillus sp., 

Bacillus pumillus, Pseudomonas stutzeri e Serratia marcescens 

(MOURA et al., 2015).  

Figura 3. Atividade antibacteriana da amostra F60-90 de A. 
pavonina, M. pruriens, P. lunatus e C. fairchildiana frente cepas 
resistentes de (A) A. baumannii, (B) P. aeroginosa. * p < 0,05, 
** p < 0,005, *** p < 0,0005. 

 

 

A 

B 
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Esta atividade antibacteriana atribuída às lectinas dá-se 

principalmente devido a sua capacidade de ligação com 

carboidratos, dessa forma a lectina interage com os 

carboidratos presentes na parede celular das bactérias.  

Nas bactérias Gram-positivas a parede celular é 

constituída primordimente por peptidogicano e é a responsável 

pela resistência física da célula bacteriana. Sendo a parece 

celular um alvo comum de muitos antibióticos, que atuam 

inibindo a síntese do  peptidogicano, ou impossibilitando a 

ligação cruzadas dos aminoácidos, ou ainda intererindo na 

síntese proteica intracelularmente (NYGAARD et al., 2015). 

Diferentemente dos antibióticos, as lectinas são capazes 

de abrirem poros na membrana o que leva a extravasamento 

do conteúdo citoplasmático da bactéria e consequentemente à 

apoptose (SANTI-GADELHA et al., 2006), sendo uma 

alternativa para o tratamento de infecções bacterianas 

(AWOYINKA et al., 2013). O mecanismo de ação das lectinas 

pode ocorrer também mesmo sem interação direta com a 

bactéria, as lectinas ConBr e CFL não apresentaram inibição 

para a bactéria Salmonella typhimurium, mas com testes em 

camundongos conseguiram reduzir a taxa da morte dos animais 

infectados, possivelmente por atuarem na ativação da resposta 

imune, induzindo liberação de citocinas inflamatórias e de oxido 

nítrico (SILVA et al., 2016).  

Diante desse contexto, os produtos de origem vegetal 

tem se destacado por sua capacidade de inibir o crescimento 

bacteriano e potencializar a atividade antibiótica de outros 

compostos. O uso de extratos vegetais como agente 

antibacteriano pode ser uma alternativa eficaz contra a 

multirresistência bacteriana, uma vez que os mesmos atuam 

por diferentes mecanismos de ação (LEITE et al. 2014). 
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CONCLUSÕES  

 

As proteínas de todas as amostras testadas 

apresentaram lectinas em seus extratos e foram capazes de 

promover uma atividade inibitória promissora, podendo ser 

alternativa viável de uma fonte natural e de  fácil  obtenção, 

sendo assim passíveis de uso para o tratamento de infecções 

causadas por bactérias patogênicas.Tendo em vista a 

crescente resistência bacteriana e a dificuldade de controle com 

os antibióticos comuns, as lectinas passam a ser uma fonte 

alternativa promissora. 
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RESUMO: A síndrome do ovário policístico (SOP) e 
caracterizada por células da teca dos folículos ovarianos 
funcionarem de forma diferenciada, levando ao aumento na 
produção de andrógenos que pode decorrer de uma 
hipersecreção de hormônio Luteinizante (LH) basal e elevada 
expressão de seus receptores (LHR).  Dentre os tratamentos 
disponíveis para SOP, a metformina, pode estar relacionada a 
suas ações diretas na esteroidogênese, devido a seus efeitos 
insulinossensibilizantes. Por outro lado, a metformina pode 
afetar diretamente o desenvolvimento embriológico, uma vez 
que tem a capacidade de atravessar a barreira materno/fetal 
livremente sendo encontrada no sangue da placenta e do 
cordão umbilical com as mesmas concentrações do sangue 
venoso materno. A melatonina é outra substância que atua na 
liberação de GnRH (Hormônio Liberador de Gonadotrofinas), no 
eixo pituitário-gonadal, regulando assim as secreções 
hormonais para o controle do estro e ovulação, atua na 
produção de estrógeno e progesterona, na atividade funcional 
e crescimento ovariano, e devido as suas funções 
antioxidantes, reduz o estresse oxidativo nos folículos, 
protegendo assim os oócitos contra radicais livres. Além disso, 
atravessa a placenta livremente sem ser alterada, atingindo a 
circulação fetal, fornecendo informações fotoperiódicas para o 
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feto. Assim, avaliar o efeito da metformina e sua associação 
com a melatonina durante o período gestacional para o 
tratamento da SOP se faz necessário, bem como seus 
possíveis efeitos sobre os neonatos. 
Palavras-chave: Ovario. Melatonina. Metformina. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) foi descrita 

pela primeira vez na década de 30 e vem sendo considerada 

como uma das desordens endocrinológicas mais frequentes em 

mulheres com idade reprodutiva. Estima-se que no mundo, 

cerca de 5 a 20% da população feminina entre 15 e 49 anos de 

idade apresente a SOP, já no Brasil, esse distúrbio pode chegar 

a acometer 13% da população (AZZIS et al., 2016; YAO et al., 

2017). 

Estudos sugerem que nessa síndrome as células da teca 

dos folículos ovarianos funcionem de forma diferenciada, 

levando ao aumento na produção de andrógenos que pode 

decorrer de uma hipersecreção de LH basal e elevada 

expressão de seus receptores (LHR), ou do aumento da 

atividade da enzima Citocromo P450c17 (CYP17), responsável 

pela síntese desse hormônio (KABIRI et al., 2014).  

Outro mecanismo que está diretamente envolvido no 

aumento da síntese dos andrógenos é a resistência à insulina 

(RI) com hiperinsulinemia compensatória, manifestada em 

cerca de 50-80% das portadoras da SOP. O excesso de insulina 

age, portanto, de forma sinérgica ao LH estimulando a resposta 

estereoidogênica ovariana (VAN HOUTER; VISSER, 2014). 

Dentre os tratamentos disponíveis para SOP, a 

metformina, uma biguanida utilizada para tratar pacientes 
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obesos com diabetes tipo 2, tornou-se o agente mais utilizado 

(SIVALINGAN et al., 2014). Parte da eficácia da metformina 

pode estar relacionada a suas ações diretas na 

esteroidogênese, devido a seus efeitos insulinossensibilizantes. 

Vários estudos têm indicado que a manutenção do tratamento 

com metformina durante a gravidez, principalmente nas 

portadoras de diabetes tipo 2, reduz o risco de abortos no 

primeiro trimestre, e nascimentos prematuros, melhorando os 

resultados da gestação, (GLUECK et al., 2014). 

Consequentemente, muitas pacientes com ovários policísticos 

continuam o tratamento com a metformina durante a gravidez. 

Assim, o número de pacientes que utilizam esta biguanida 

durante o período gestacional vem aumentando 

consideravelmente (JOHNSON, 2015). 

Por outro lado, a metformina pode afetar diretamente o 

desenvolvimento embriológico, uma vez que tem a capacidade 

de atravessar a barreira materno/fetal livremente sendo 

encontrada no sangue da placenta e do cordão umbilical com 

as mesmas concentrações do sangue venoso materno. Em 

estudo recente, observaram-se efeitos abortivos e 

malformações dos neonatos decorrentes da utilização da 

metformina (PANCHAUD et al., 2018), além de resultados 

controversos a nível renal e hepático, com a presença de 

acidose lática, alterações enzimáticas e diversos efeitos 

gastrointestinais (LAUTATZIS; GOULIS; VRONTAKIS, 2014), 

como também alterações nas células testiculares dos neonatos 

e diminuição da massa corporal desses. 

Com o objetivo de amenizar possíveis danos decorrentes 

da utilização da metformina, alguns estudos vêm associando 

esta biguanida a outras substâncias, como a melatonina, para 

o tratamento de algumas patologias (LEMOS et al., 2014). 
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Assim, avaliar o efeito da metformina e sua associação 

com a melatonina durante o período gestacional para o 

tratamento da SOP se faz necessário, bem como seus 

possíveis efeitos sobre os neonatos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão integrativa na literatura nos 

diversos periódicos nacionais e internacionais, a qual teve o 

intuito de selecionar alguns temas e ver qual a real conexão 

deles.  

Os critérios de inclusão na seleção dos trabalhos foram: 

artigos publicados nos últimos cinco anos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente a SOP é considerada uma das desordens 

endocrinológicas mais frequente em mulheres em idade 

reprodutiva, de causa multifatorial e com susceptibilidade 

associada a fatores de riscos genéticos e ambientais (YAO et 

al., 2017).  

Os critérios de diagnóstico da SOP são definidos com 

base em suas manifestações clínicas, que primariamente, 

caracterizam-se por uma disfunção ovulatória e 

hiperandrogênica, resultando em irregularidades no ciclo 

menstrual, com quadros de amenorreia e oligomenorreia, 

presença de cistos ovarianos e infertilidade, além do 

desenvolvimento de alopécia, hirsutismo e acne (AZZIZ et al., 

2014). Entretanto, frequentemente, as pacientes com SOP 

apresentam distúrbios metabólicos, assemelhando-se a 

Síndrome Metabólica (SM), como resistência à insulina (RI), 
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com consequente aumento do risco de Diabetes tipo 2, 

dislipidemias, aumento do colesterol, gordura abdominal e 

hipertensão arterial (DARGHAM et al., 2018; VAN HOUTEN; 

VISSER, 2014).  

Dessa forma, com base em suas diferentes 

características e possibilidades de diagnóstico, é possível a 

identificação 4 fenótipos da SOP (GERARD et al., 2014) 

I-Hiperandrogenismo (clínico ou bioquímico) e 

anovulação crônica; II- Hiperandrogenismo e ovários 

policísticos, com a permanência dos ciclos ovulatórios; III-

Anovulação crônica e ovários policísticos, sem 

hiperandrogenismo; IV- Hiperandrogenismo, anovulação 

crônica e ovários policísticos. 

A produção hipofisária do hormônio luteinizante (LH) e 

folículo- estimulante (FSH) é um evento fundamental para 

função reprodutiva, uma vez que estão relacionados com a 

produção de esteróides ovarianos, crescimento folicular e 

ovulação. Para a hipófise produzir e liberar tais hormônios, 

necessita ser estimulada pelo Hormônio Liberador de 

Gonadotrofinas (GnRH) produzido a nível hipotalâmico (RAJU 

et al., 2013).  

O controle da produção hormonal é realizado por 

mecanismos de interação entre o ovário (folículo e oócito), a 

hipófise e o hipotálamo (eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal), 

nos quais os andrógenos e os estrógenos de origem ovariana 

exercem uma retro-alimentação negativa ou positiva sobre o 

padrão de produção e secreção de gonadotrofinas. Os pulsos 

de GnRH, por sua vez, também exercem controle sobre a taxa 

de LH/FSH secretada (PALMA et al., 2014). 

Na SOP, evidências sugerem que as células da teca 

funcionem de forma diferenciada, com aumento na produção de 
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andrógenos que decorre ou da hipersecreção de LH basal e 

elevada expressão de seus receptores (HOGG et al., 2015), ou 

do aumento da atividade da enzima Citocromo P450c17 

(CYP17), responsável pela síntese hormonal.  

A elevação dos níveis de LH, portanto, promove o 

aumento da produção de androstenediona pelas células da 

teca, a qual é convertida pela 17β-hidroxiesteróide 

desidrogenase tipo 5 (17β-HSD) em testosterona ou 

aromatizada em estrona. Os andrógenos em excesso são então 

convertidos em estrona nos tecidos periféricos, esta por sua 

vez, inibe a dopamina hipotalâmica provocando um aumento 

dos pulsos de GnRH, tornando maior a produção de LH sobre 

a do FSH. Tais fenômenos, portanto, têm sido considerados a 

anormalidade primária da SOP e, assim, a causa do excesso 

de andrógenos ovarianos e plasmáticos (YEN et al., 2014).   

Outro mecanismo que pode estar diretamente envolvido 

no aumento da síntese dos andrógenos é a RI, com 

hiperinsulinemia compensatória, que ocorrem em 50%-80% de 

mulheres com SOP, agindo de forma sinérgica ao LH, 

estimulando a resposta estereoidogênica ovariana de forma 

direta, ativando a CYP 17 ou indiretamente reduzindo os níveis 

de produção da SHBG (globulina ligante de hormônios sexuais) 

hepático, resultando em um aumento da biodisponibiidade dos 

andrógenos livres. Além disso, a RI leva a um aumento do 

estresse oxidativo acompanhado da diminuição da defesa 

antioxidante nos ovários (YAO et al, 2017)  

O hiperandrogenismo é marca bioquímica da SOP, e 

estudos sugerem que células da teca interna ovariana em 

mulheres com esta síndrome, são mais eficientes na conversão 

de precursores androgênicos em testosterona do que as células 

da teca normais. Fatores como insulina, LH, fatores de 
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crescimento (fator de crescimento de insulina - IGF-1, 

principalmente) ou outros fatores intrínsecos seriam os 

responsáveis pela modificação da atividade da enzima (HOGG 

et al., 2014). 

Com base em diferentes estudos, criou-se a hipótese de 

que a quantidade de receptores de andrógenos (RA) nas 

células da granulosa e tecais poderia impedir a entrada do 

excesso de andrógenos nos oócitos, garantindo o crescimento 

normal dos folículos. Entretanto, se uma disfunção nessa 

comunicação existisse, os andrógenos fisiologicamente 

desnecessários entrariam no oócito, desencadeando uma série 

de ações não-genômicas, provocando atresia folicular ou 

formação de folículos não funcionais no ovário (SUN et al., 

2013). 

Outras alterações decorrentes do hiperandrogenismo 

crônico também são observadas nas portadoras dessa 

síndrome, como patologias renais, onde em estudo realizado 

por Patil et al. (2017) mulheres tratadas com DHT 

(dihidrotestosterona) apresentaram aumento da pressão 

arterial média, peso do rim, proteinúria e maior dano renal 

comparando-se ao grupo controle. Além disso, também 

observou-se uma redução de 60% na taxa de filtração 

glomerular, 40% no fluxo plasmático renal e uma redução 

significativa na excreção urinária de nitrato e nitrito. O exame 

morfológico dos órgãos mostrou glomeruloesclerose focal e 

segmentar significativa, esclerose global e fibrose intersticial, 

decorrentes desse aumento androgênico. 

Assim como o rim, o fígado das portadoras da SOP 

também é afetado apresentando manifestações de NAFLD 

(doença hepática gordurosa não alcoólica) como demonstrado 

no trabalho de Kumarendran et al., (2018) onde os níveis de 
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citocinas inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6) e o fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-α), bem como da proteína C-reativa 

(PCR) encontraram-se elevados, decorrentes de um estado de 

inflamação observado na obesidade e nos casos de resistentes 

à insulina, característicos da SOP. Alterações histopatológicas 

também foram encontradas, com áreas de necrose e hiperemia, 

aumento das fibras colágenas levando a um quadro de fibrose, 

além de toxicidade hepática, com alterações enzimáticas como 

na alanina aminotransferase (ALT), oxido nítrico (ON) e 

glutationa total (GT), com consequente elevada resposta 

imunológica tecidual (LEMOS et al., 2014).  

Complicações da gestação nas mulheres com SOP 

podem levar ao parto prematuro e aumento no risco de 

mortalidade perinatal, que pode ser decorrente do aumento da 

taxa de gestações múltiplas, principalmente quando não se 

trata da primeira gestação. Também são observadas alterações 

fetais, com controvérsias, uma vez que estudos em animais, 

incluindo roedores, sugerem que o hiperandrogenismo pode 

alterar o crescimento embrionário, podendo alternativamente 

aumentar o tamanho fetal. Por outro lado, a hiperinsulinemia 

crônica, decorrente da RI manifestada na maioria das pacientes 

com SOP, pode restringir o crescimento fetal através da 

interferência na função vascular normal (NOVI et al., 2017) 

Outra característica que pode ser observada nas 

mulheres grávidas que são diagnosticadas com SOP é um 

maior risco de desenvolver diabetes gestacional (DG). Além 

disso, DG e SOP são fatores de risco para o desenvolvimento 

de diabetes tipo 2 após a gestação, uma vez que algumas 

portadoras de SOP podem apresentar inicialmente uma fase de 

pré-diabetes, também conhecida como hiperglicemia 

intermediária, que está diretamente associada a combinação de 
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resistência à insulina e disfunção das células beta pancreáticas. 

Dessa forma, é relatado que 5-10% das mulheres com sintomas 

clínicos de pré-diabetes e diabetes gestacional tornem-se 

portadoras de diabetes tipo 2 (DARGHAM et al., 2018). 

Para o tratamento do hiperandrogenismo clínico, que 

inclui hirsutismo, alopecia e acne, a primeira linha de escolha 

são as pílulas contraceptivas orais, entretanto, com a 

permanência dos sintomas, pode-se optar pela combinação de 

tais pílulas a antiandrógenos, que atuam como antagonistas 

competitivos nos RA, revertendo a ação de tais hormônios. 

Além disso, a perda de peso, como terapia não medicamentosa 

melhora a circulação dos andrógenos, e fornece numerosos 

benefícios metabólicos para mulheres com SOP (BADAWY, 

2014).  

A infertilidade é um dos principais problemas decorrentes 

da SOP, assim muitos tratamentos que induzem a ovulação 

estão disponíveis, sendo o mais utilizado o Citrato de Clomifeno 

(CC). Trata-se de um antagonista oral do estrógeno que eleva 

as concentrações de FSH e induz o crescimento folicular na 

maioria das mulheres com SOP e anovulação. O mecanismo de 

ação não é inteiramente conhecido, mas sabe-se que sua 

atividade antiestrogênica ovariana induz uma mudança na 

frequência dos pulsos do GnRH levando ao aumento na 

liberação do FSH.   

 Entretanto, devido a sua ampla utilização, 

algumas pacientes vêm apresentando resistência ao CC, 

fazendo-se necessária a busca por fontes terapêuticas 

alternativas (NEMATI et al., 2017), surgindo assim o interesse 

por substâncias insulinossensibilizantes, dentre elas as 

biguanidas, como a metformina. 
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Dentre diversas estratégias terapêuticas, a utilização de 

drogas insulinossensibilizantes para o tratamento de 

anormalidades reprodutivas relacionadas à resistência a 

insulina, vem se destacando, desta forma, vários estudos têm 

avaliado a eficácia da metformina no tratamento da anovulação 

decorrente da SOP (SUN; ZHANG; ZHANG, 2014). 

A primeira síntese de metformina ocorreu em 1922, 

realizada por Werner e Bell na Irlanda. Já o Dr. Jean Sterne, um 

clínico francês, e seus colegas propuseram pela primeira vez a 

utilização da metformina como tratamento para diabetes nos 

anos 60 em Paris. Trata-se de uma biguanida oral 

hipoglicemiante, aprovada pelo Food and Drug Administration 

(FDA) em 1995, para o tratamento de portadores de diabetes 

mellitus não insulino-dependente, ou seja, diabetes tipo 2. Os 

prováveis mecanismos de ação da metformina referem-se à 

diminuição da gliconeogênese hepática, suprimindo a 

gliconeogênese de vários substratos, incluindo lactato, piruvato, 

glicerol e aminoácidos (QUAILE et al., 2014).  

A metformina é absorvida pelo duodeno e jejuno dentro 

de aproximadamente 6 horas e tem uma biodisponibilidade oral 

de cerca de 40% a 60%. A droga é distribuída rapidamente após 

absorção não se ligando à proteínas plasmáticas e sem 

produzir metabólitos ou conjugados sendo excretada pelos rins 

e na bile sem ser alterada. As taxas de liberação no rim são 

variáveis, dessa forma a dose de metformina deve ser ajustada 

de acordo com a taxa de filtração glomerular (TFG) e 

aproximadamente 30% da droga é excretada diretamente pelas 

fezes (GRAHAM et al., 2014). 

Os mecanismos de ação da metformina ainda não foram 

totalmente elucidados, porém, acreditava-se que o principal 

local de ação da droga fosse o fígado, aumentando sua 
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sensibilidade levando a um efeito supressor da insulina na 

gliconeogênese (GRAY et al., 2017). Entretanto, estudos 

recentes mostraram que a maioria, se não todos os efeitos 

hipoglicêmicos da metformina podem residir no intestino. Esses 

novos dados clínicos são respaldados pela observação de que 

o efeito de diminuição da glicose decorrente da utilização da 

metformina em ratos é maior quando administrada por via oral 

do que por via intravenosa (DEFRONZO et al., 2016). 

Parte da eficácia da metformina na SOP pode estar 

relacionada as suas ações diretas na esteroidogênese, devido 

a seus efeitos insulinossensibilizantes. 

A ovulação pode ser resultado direto da ação da 

metformina no ovário levando a uma produção normal de 

esteroides e um provável efeito de feedback que inclui 

diminuição dos níveis de LH e andrógenos. Vários estudos 

sugerem que a metformina poderia atuar no hiperandrogenismo 

com interferência direta e específica reduzindo a secreção de 

andrógenos dos ovários e adrenais, e seus níveis circulantes, 

bem como a secreção de LH da hipófise (DEFRONZO et al., 

2016). 

Um efeito direto da metformina na produção de 

andrógenos pelas células da teca foi demonstrado com 

experimentos In vitro, onde o fármaco inibiu significativamente 

a produção de androstenediona e testosterona nestas células 

através da regulação de proteínas esteroidogênicas e da 

expressão da 17-hidroxilase (GRAY et al., 2017).  

A redução dos níveis de insulina após o tratamento com 

a metformina em pacientes com SOP está associada com o 

aumento no IGFPB-1 (fator de crescimento semelhante a 

insulina ligante de proteína 1) e a diminuição na taxa de IGF-

I/IGFPB-1. O IGF-I atua de forma autócrina e parácrina 
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estimulando a produção de estrógenos pelas células da 

granulosa e atua sinergicamente com o LH e FSH no controle 

dos níveis de aromatase nessas células (PALOMBA et al., 

2014). 

Além disso, alguns estudos demonstraram que diversos 

impactos da resistência a insulina durante a gestação (risco de 

aborto, e diabetes gestacional) podem ser amenizados pela 

terapia com metformina (GLUECK et al., 2014). Por isso, muitas 

pacientes recebem o tratamento com Metformina durante o 

período gestacional. 

Dados de animais e humanos sugerem que a metformina 

é segura na gravidez, sem associação com malformações 

congênitas no primeiro trimestre e sem complicações perinatais 

elevadas sendo classificada como medicamento de categoria 

C, ou seja, não apresenta efeitos teratogênicos durante a 

organogênese fetal (FENG; YANG, 2017). 

Com o objetivo de amenizar possíveis danos decorrentes 

da utilização da metformina, e melhorar o seu potencial de 

ação, alguns estudos vêm associando esse medicamento a 

outras substâncias, como a melatonina, para o tratamento de 

algumas patologias. Man’chevea et al. (2014), realizaram 

experimentos induzindo câncer de pele em animais e 

observaram que o tratamento com a associação da melatonina 

e metformina reduziu o crescimento tumoral quando comparado 

aos animais tratados apenas com as monoterapias. 

Como a Melatonina é um potente agente antioxidante e 

eliminador de radicais livres, e o estresse oxidativo é uma 

condição presente na SOP, a utilização da melatonina 

associada a metformina para o tratamento desta enfermidade 

poderia ser uma alternativa terapêutica eficaz. 
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Nos mamíferos, a integração entre a temporalidade 

externa e interna é fornecida pelos núcleos supraquiasmáticos 

(NSQ) do hipotálamo, que recebem informações da 

luminosidade, advindas diretamente do ambiente, através do 

feixe nervoso retino-hipotalâmico. As mensagens, que partem 

dos NSQ, são então transmitidas para neurônios do segmento 

cervical da medula, em seguida, enviadas para os gânglios 

simpáticos cervicais superiores, e destes para a glândula pineal 

(HIRIART, et al., 2014). 

A melatonina é sintetizada pelos pinealócitos a partir do 

neurotransmissor serotonina, o qual, por sua vez, tem como 

precursor o aminoácido triptofano. Esse processo ocorre 

quando a enzima triptofanohidroxilase (TH) converte o 

triptofano em 5-hidroxitriptofano (5-HTP). Posteriormente a 5-

hidroxitriptofano descarboxilase (5-HTPD) remove o grupo alfa-

carboxil terminal do 5-HTP e o transforma em serotonina. A N-

acetiltransferase (NAT) catalisa a transferência do grupo acetil 

para a serotonina a partir do acetil-CoA, resultando na formação 

da N-acetilserotonina (NAS). Por fim, a enzima hidroxindol-O-

metiltransferase (HIOMT) catalisa a reação de conversão da 

NAS em melatonina. Como a HIOMT só pode ser fabricada na 

ausência de luz, o mesmo ocorre com a melatonina, que é então 

denominada de agente endócrino da escuridão (HIRIART, et al., 

2014) 

Além da pineal, outras fontes podem produzir 

melatonina, tais como: retina, células imunocompetentes, trato 

gastrointestinal, fígado, testículos e ovários. Essas fontes 

extrapineal contribuem minimamente para a concentração 

plasmática da melatonina, porém, possuem importância 

considerável para ação parácrina e/ou autócrina desse 

hormônio. As mitocôndrias, por exemplo, podem ser o local de 
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produção de melatonina no interior das células para sua própria 

proteção (TAN et a., 2013). 

O pico de secreção da melatonina é alcançado na 

primeira metade da noite, decaindo gradualmente (HIRIAT, et 

al., 2014). Durante esse período, banha as células e tecidos, 

fornecendo uma série de informações rítmicas, permitindo a 

diferenciação entre o dia e a noite. Em virtude das estações do 

ano, conforme os dias vão ficando mais curtos, a exposição dos 

animais à melatonina aumenta, informando ao organismo a 

duração da noite, e consequentemente, o período do ano 

correspondente (HARDELAND et al., 2014). 

Sabe-se, ainda, que a melatonina é um potente agente 

antioxidante, e eliminador de radicais livres, podendo atuar a 

nível mitocondrial evitando danos ao seu DNA e melhorando a 

atividade da cadeia transportadora de elétrons. Além disso, 

esse hormônio e seus metabólitos também são capazes de 

modular a transcrição de genes de enzimas antioxidantes, e se 

ligar a calmodolina para modular a produção de oxido nítrico 

(ON), reduzindo os radicais livres e consequentemente os 

danos oxidativos (BOUTIN, 2016). 

Além disso, essa indolamina apresenta efeitos no 

sistema imunológico, uma vez que todos os tipos celulares 

desse sistema possuem receptores específicos para 

melatonina. Em estudos realizando-se pinealectomia ou 

qualquer outra forma de diminuição da síntese hormonal são 

observadas diminuição da resposta imune humoral e celular 

(YANG et al., 2018). A atividade imunoestimulatória e 

antiapoptótica da melatonina sã exercidas principalmente 

através da sua ação nos linfócitos T help (LTh), pois em 

concentrações suprafisiológicas induzem a proliferação de 

células T e citocinas proinflamatórias. Entretanto, outros 
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estudos já demonstram a função imunossupressora da 

melatonina, tornando-a assim uma molécula reguladora. 

Influencia diretamente a resposta imune celular, atuando na 

proliferação de monócitos (induzindo a produção de citocinas 

como IL-6, IL-12, e inibindo a produção de IL-10, TNFα), 

eosinófilos, basófilos, neutrófilos e céluas NK (CALVO; 

GONZALES-YANES; MALDONADO, 2013). 

A melatonina pode agir de diferentes formas, em 

diversos tecidos, pode atuar se ligando a proteínas 

intraceluares (como a calmodulina), a receptores nucleares. Os 

receptores foram divididos baseando-se em diferentes cinéticas 

de ligação e afinidade em duas classes, e denominados de ML-

1 (MT1, MT2 e Mel1c), e ML-2 (MT3). Os receptores da classe 

ML-1 representam os receptores acoplados a proteínas 

transmembranas G, e ambos, MT1 (Mel1a) e MT2 (Mel1b), são 

encontrados em todos os grupos de vertebrados, já o Mel1c é 

apenas encontrado em anfíbios, aves e peixes. O receptor da 

classe ML-2 (MT3), diferentemente dos demais receptores, 

apresenta 95% de homologia com a sequência de aminoácidos 

presente na enzima quinona redutase 2, e há controvérsias se 

realmente se trata de um receptor ou uma quinona redutase 2 

sensível a melatonina (MAILLIET et al., 2015). 

As características de ligação das duas classes de 

receptores são semelhantes, apresentando afinidades 

subnanomolares para a melatonina. Este hormônio, após a 

ligação com seu receptor específico pode atuar de diferentes 

maneiras. Evidências demonstram sua capacidade de ligação 

com a calmodulina, que apresenta diversas funções na 

regulação de enzimas, canais iônicos e receptores, e sua 

ligação com receptores nucleares, podendo ser de forma direta, 
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ou promovida por cascatas de reações citoplasmáticas para 

chegar ao núcleo (CHAN; WONG, 2013). 

Na síndrome dos ovários policísticos a infertilidade 

feminina pode ser atribuída não apenas a anovulação crônica, 

mas também a diminuição dos oócitos e a qualidade do 

embrião, bem como as espécies reativas de oxigênio (EROS) 

induzidas pelo estresse oxidativo podem ser responsáveis pela 

qualidade dos oócitos, e a geração de tais espécies a partir das 

células mononucleares é elevada em mulheres com a 

síndrome, assim como o produto da peroxidação lipídica 

aumenta consideravelmente no soro das portadoras e no fluído 

folicular das mesmas. Estudos demonstraram que a 

concentração de melatonina intrafolicular foi significativamente 

menor em mulheres com SOP quando comparadas a mulheres 

sadias, mesmo existindo elevadas concentrações da 

indolamina no soro, sendo esse aumento sérico, por sua vez, 

devido a um feedback para os níveis insuficientes de 

melatonina no ovário, onde o elevado nível de melatonina no 

fluído folicular é necessário para o crescimento do folículo, 

ovulação e qualidade oocitária (TAMURA et al., 2014).  

 

CONCLUSÕES  

 

Assim, a utilização da melatonina, que apresenta 

diversos efeitos  reprodutivos, associada a tratamentos pré-

estabelecidos para a SOP, como a metformina, poderia ser uma 

alternativa terapêutica eficaz, fornecendo uma série de efeitos 

benéficos e protetores quando utilizadas durante o período 

gestacional.  
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RESUMO: A partir da promulgação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, os municípios brasileiros se tornaram os 
principais agentes promotores de alternativas aos resíduos pós-
consumo, e a correta eliminação aos rejeitos. O município de 
Bonito de Santa Fé se destaca por desenvolver uma série de 
ações que diminuem os impactos do lixo ao meio ambiente, e a 
saúde pública. Nesse sentido, se faz importante entender o 
arranjo institucional, político e econômico que este município 
está imerso, e que por consequência, faz que ele seja um 
modelo a ser seguido pelo os demais municípios brasileiros. 
Como metodologia, realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre 
as principais leis e decretos, e também sobre o funcionamento 
da gestão pública da cidade supracitada. Os resultados 
mostraram que a esfera municipal se efetivou com uma 
estrutura de promoção da democracia e da cidadania, em razão 
de que o direito ambiental é assegurado quando existe a 
legitimidade das políticas públicas. Para que os demais 
municípios brasileiros consigam alcançar uma gestão de 
resíduos sólidos eficiente, se faz necessário que ocorra uma 
adaptação das políticas públicas, para que se passe a observar 
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as particularidades de investimento local, assim como um 
planejamento estratégico de ações, que sempre almejem 
alcançar o desenvolvimento sustentável.  
Palavras-chave: Coleta seletiva. Gestão ambiental. 
Desenvolvimento sustentável. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A dominação do homem sobre a natureza começou a 

acontecer desde a revolução neolítica, na qual a capacidade de 

articular meios para facilitar a vida dos humanos gerou um 

extenso e ininterrupto processo de exploração de recursos 

naturais, com os discursos pautados de que as práticas 

degradatórias seriam importantes para o desenvolvimento, e 

perpetuação da espécie humana (JONAS, 2006).  

A partir do século XVIII, os métodos de produção se 

tornaram mais complexos, e a economia impulsionava o 

incremento industrial, que diretamente retroalimentava a busca 

por novos mercados, e por melhores resultados financeiros 

(FURTADO, 2013). As empresas estavam voltadas 

exclusivamente para encontrar novos modelos de produção, e 

que fossem mais eficazes em alcançar melhores margens de 

lucros. Essa insana necessidade por produção de bens não 

permitiu que o homem enxergasse os danos causados ao meio 

ambiente, tais como, a poluição da água, do solo e do ar, a 

perda da biodiversidade, e a produção exacerbada de lixo 

(BURSZTYN; BURSZTYN 2012). 

O sistema econômico mundial começou a entender as 

limitações de crescimento a partir da percepção de uma crise 

ambiental ascendente, manifestadas pela ideologia do 

consumo pós-moderno, que é a base do modelo capitalista 
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(SOUZA, 2015). Um dos resultados do consumismo 

desenfreado é a geração excessiva de resíduos descartáveis, 

os quais implicam em impactos ao meio ambiente e a vida 

marinha, assim como na deterioração da qualidade de vida das 

pessoas (SIQUEIRA; MORAES, 2009). 

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, 

anualmente, o país produz cerca de 71,3 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos urbanos, dentre eles, destaca-se os 

resíduos orgânicos, que representa aproximadamente 70% dos 

resíduos gerados (ABRELPE, 2018). Para minimizar os 

problemas provocados pelos resíduos sólidos, no ano de 2010, 

o Estado brasileiro promulgou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS, Lei 12.305/10), que surgiu com a necessidade 

de articular instrumentos normativos ordenados, e que 

gerenciassem adequadamente o grande volume e diversidade 

de resíduos que são produzidos diariamente nas empresas e 

nas residências (TORRES; ALENCAR; FARIAS, 2014). 

No art. 6º da lei, encontram-se listados os princípios para 

a implementação da PNRS, dentre eles, pode-se destacar a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

e o reconhecimento dos resíduos como um bem econômico e 

de valor social, que gera trabalho, renda e promove a cidadania 

(BRASIL, 2010). Em relação às diretrizes aplicáveis aos 

resíduos sólidos, o art. 9 º destaca o princípio dos “três erres”, 

que significam a redução, a reutilização, e a reciclagem de 

resíduos, respectivamente. A lei se tornou um marco regulatório 

que delimita o engajamento do setor público, do setor privado, 

e da sociedade, como forma de implantar ações de tratamento 

adequado aos resíduos sólidos, e consequentemente estimular 
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o desenvolvimento sustentável (BESEN, 2011; RIBEIRO et al., 

2014; MAIELLO; BRITTO; VALLE, 2018). 

Apesar da existência dos avanços normativos a partir da 

PNRS, a maioria dos municípios brasileiros ainda não 

implementaram adequadamente políticas públicas integradas 

de resíduos sólidos. As entidades municipais geralmente 

encontram dificuldades desde a elaboração de projetos, até a 

realocação de recursos financeiros para cumprimento da 

legislação (SANTIAGO; DIAS, 2012). Atualmente, menos de 

20% dos municípios brasileiros realizam práticas sustentáveis 

de coleta de resíduos domiciliares (ABRELPE, 2018). 

As regiões sul e sudeste concentram a maioria dos 

municípios que administram o lixo com mais conformidade com 

os preceitos instituídos pela PNRS, no que tange a redução do 

volume, a destinação e o reaproveitamento de resíduos 

(CEMPRE, 2018). No nordeste, o déficit de iniciativas por parte 

da administração pública, dificulta legitimar essa política como 

instrumento de mudanças reais na responsabilidade social com 

o ciclo da vida, e com o meio ambiente.   

O município de Bonito de Santa Fé, que se localiza no 

estado da Paraíba, vem se destacando entre os municípios 

nordestinos, por se tornar um modelo de gestão e manejo de 

resíduos sólidos. O município definiu projetos estratégicos, que 

alocaram parcerias bem sucedidas entre o setor público e o 

setor privado, assim como o setor público e associações de 

catadores de materiais recicláveis. Programas integradores 

como esse, vêm se tornando um modelo de gestão pública que 

procura maximizar benefícios econômicos, ambientais e 

sociais, por meio de uma iniciativa que privilegia a inclusão 
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social, e a geração de trabalho para a população de baixa renda 

(DINNEBIER, 2013; SANTOS; SANTOS, 2014).  

Tendo em vista a necessidade de se expandir programas 

de gestão de resíduos sólidos, que sejam eficientes e 

socialmente inclusivos, esse capítulo apresenta como objetivo 

analisar os instrumentos e ações que a administração pública 

preconizou, e que foram importantes para tornar o município de 

Bonito de Santa Fé uma referência em gestão ambiental no 

cenário brasileiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O critério de seleção do município de Bonito de Santa Fé 

como área de estudo, foi dado a partir de ações inovadoras e 

eficazes na repartição administrativa ambiental, no que se 

refere à gestão de resíduos sólidos que prioriza a viabilidade da 

coleta seletiva, e a sensibilização da comunidade local. Durante 

o ano de 2013, o município ganhou em primeiro lugar, a 

premiação de Cidade Pró-Catador, onde essa categoria láurea 

de âmbito nacional, foi promovida pela Secretaria Geral da 

Presidência da República, com intuito de reconhecer ações de 

inclusão socioeconômica e integradoras (PARAÍBA, 2016). 

O município de Bonito de Santa Fé possui uma área 

territorial de 228 km², e uma população estimada em 11.814 mil 

habitantes, com densidade demográfica de 51.74 hab/km² 

(IBGE, 2017). Sendo considerado um município de pequeno 

porte, e baixa produção (PIB anual - R$ 38 962,803 mil), a sua 

economia esta baseada na agricultura familiar, na pecuária, no 

comércio interno, e na renda do funcionalismo público e dos 

aposentados e pensionistas (PARAÍBA, 2014). O município 
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está inserido na mesorregião do sertão paraibano, na área 

geográfica do tipo semiárido brasileiro, especificamente na 

unidade geoambiental da Depressão Sertaneja.   

Esse estudo foi abordado como uma pesquisa 

qualitativa, na qual a coleta e a análise de dados foram 

importantes para responder a questão de pesquisa. A proposta 

metodológica englobou o aprofundamento conceitual, a revisão 

da literatura, a análise documental, e a interpretação de dados. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir da 

plataforma Portal Periódicos Capes, onde os critérios de 

inclusão de artigos foram: (1) publicados em português, inglês 

ou espanhol; (2) com limites de ano de publicação; (3) em 

revistas especializadas; (3) investigação da governança local; 

(4) informações sobre o saneamento básico municipal; e (5) 

análise do processo de gestão pública do município de Bonito 

de Santa Fé.  

A pesquisa documental foi realizada por registros 

disponibilizados em meios eletrônicos, especificamente em 

bases como o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão 

de Resíduos Sólidos (SINIR), a Rota da Reciclagem, o 

Compromisso Empresarial para Reciclagem no Brasil 

(CEMPRE), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), e a prefeitura do município de Bonito de Santa Fé. 

Também foi necessário buscar informações com um 

pesquisador, sendo ele, o economista Tarcísio Valério da 

Costa, ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PRAC) da UFPB, e ao Grupo Especializado em 

Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A PNRS é uma lei que procura organizar a forma com 

que o país lida com o lixo, e exigir dos setores públicos e 

privados a transparência no gerenciamento de seus resíduos. 

Dentre os principais objetivos definidos pela PNRS, temos o 

incentivo à indústria da reciclagem, o desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas, e o estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção, e consumo de bens e 

serviços (TORRES; ALENCAR; FARIAS, 2014).  Para que os 

objetivos fossem alcançados, a PNRS específica instrumentos 

que devem ser articulados entre os gestores públicos dos entes 

federados, e os segmentos sociais envolvidos. 

Durante o ano de 2009, a prefeitura de Bonito de Santa 

Fé conseguiu um convênio articulado entre o Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), o 

Sistema de Convênios do Ministério de Planejamento e Gestão 

(SICONV), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

e a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA); esse convênio 

teve como objetivo implantar o sistema de resíduos sólidos no 

município (COSTA, 2013). Em primeiro lugar, foi elaborado o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGRS), se configurando depois como uma das exigências da 

própria PNRS, o PMGRS foi importante por demarcar um novo 

modelo de logística da coleta local, destacando a adoção de 

uma política pública de reciclagem com a inclusão social dos 

catadores, foi nessa conjuntura que surgiu a Associação dos 

Catadores de Material Reciclado de Bonito de Santa Fé 

(ASCAMAR –BSF) (CARVALHO et al., 2016) (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem ilustrativa do centro de triagem de resíduos 
da ASCAMAR. 

Fonte: Paraíba (2014). 
 

As atividades de formalização da ASCAMAR tiveram 

início no ano de 2011; primeiramente com a capacitação dos 

catadores, envolvendo um conteúdo programático de 

associativismo, cooperativismo, meio ambiente e cidadania, 

economia solidária, e o mercado consumidor para material 

reciclado na região (COSTA, 2017) (Figura 2). Em segundo 

lugar, foi necessário o cumprimento dos requisitos de 

documentação em cartório, tais como, o Estatuto Social, 

Inscrição na Junta Comercial Estadual, o Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), o Alvará de Funcionamento junto à 

prefeitura e a licença ambiental. Logo em seguida, a prefeitura 

contratou a ASCAMAR para prestação de serviços no 
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município, onde as funções desempenhadas foram: a coleta de 

resíduos orgânicos, inorgânicos e especiais, a separação dos 

resíduos, de acordo com as suas propriedades físico-químicas, 

a comercialização dos resíduos sólidos reaproveitáveis, e o 

transporte e a destinação final dos resíduos (COSTA, 2013). 

 

Figura 2: Encontros para a capacitação dos catadores e 
catadoras da ASCAMAR. 

Fonte: Costa (2017). 

 

Apesar de existir o delineamento de atividades por parte 

da prefeitura, e também da regularidade jurídica da ASCAMAR, 

um fator limitante para a sua legitimidade foi à ausência de um 

espaço físico apropriado, para que a organização tivesse a sua 

autonomia operacional. Foi aí, que no ano de 2012, a 

ASCAMAR em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, 

através do Projeto Cooperar/Banco Mundial, com o apoio da 

prefeitura, especificamente da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, foi que conseguiu construir um centro de triagem, 
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bem como obteve recursos financeiros para a aquisição de um 

caminhão e de equipamentos (prensa, balança, carro de coleta 

manual, caminhão, equipamentos de proteção individual, 

empilhadeira) para adequação das condições de trabalho 

(CARVALHO et al., 2016).    

Outra ação da gestão municipal foi à iniciativa de se 

adquirir recursos financeiros através da FUNASA, para que 

ocorresse a construção do aterro sanitário da cidade.  Com isso, 

a partir do ano de 2013, a população de Bonito de Santa Fé já 

podia dispor os resíduos gerados (e que não podiam ser 

reaproveitados) em um aterro sanitário. A construção desse 

empreendimento foi importante tanto para a saúde, quanto para 

a conservação do meio ambiente e dos seres que nele vivem, 

uma vez que a cobertura do solo dessa área passou a ser 

devidamente preparado, ao ponto de evitar a contaminação dos 

lençóis freáticos. O aterro sanitário também possui um 

tratamento para o chorume e para a captação e queima de gás, 

além da cobertura diária posta sobre o lixo descarregado, para 

que não haja patógenos transmissores de doenças (COSTA, 

2017). 

A coleta seletiva é realizada seis dias por semana, sendo 

de segunda-feira a sábado, de forma que na segunda, na 

quarta, na quinta e no sábado são recolhidos os resíduos 

molhados, e na terça e na sexta são recolhidos os resíduos 

secos (COSTA, 2017). Os resíduos sólidos comercializados 

pela ASCAMAR são: o tereftalato de polietileno (PET); o 

polietileno de alta densidade (PEAD); o polietileno de baixa 

densidade (PBD); o polipropileno (PP); o policloreto de vinil 

(PVC); o papelão e os pneus (CARVALHO et al., 2016) (Tabela 

1). Os materiais são comercializados em empresas localizadas 
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nos municípios de Sousa-PB e Campina Grande-PB, na 

Paraíba, e em Juazeiro do Norte, no Ceará.  

  

Tabela 1: Produção e retorno financeiro dos materiais 
comercializados nos anos de 2013/ 2014 na ASCAMAR. 

TIPO DE 
PRODUTO 

Ano (2013) Ano (2014) 

Produção 
(Kg) 

Arrecadação 
(R$) 

Produção 
(Kg) 

Arrecadação 
(R$) 

PET 6.130 4.904,7 6.224 6.672,40 

PEAD 5.319 3.870,2 6.527 6.090,01 

PEBD 4.857 3.078,3 5.706 3.862,12 

PP 620 442,6 689 684,20 

PVC 70 28,00 111 33,30 

PAPELÃO 49.394 7.782,66 51.559 14.741,56 

PNEU Xxx Xxx 7.18 1.438,00 

TOTAL 66.39 20.106,46 77.996 33.521,59 

Fonte: Carvalho et al. (2016). 

 

Segundo Carvalho et al. (2016), as etapas para a 

implementação da coleta seletiva foram constituídas das 

seguintes ações: (1) realização de audiência pública para 

apresentação do projeto; (2) diagnóstico local da situação dos 

resíduos sólidos; (3) organização social dos catadores de 

materiais recicláveis; (4) estudo de mercado, e levantamento de 

preços no estado da Paraíba e Ceará; (5) definição da infra-

estrutura logística de coleta (separação, armazenamento e 

comercialização); (6) sensibilização da comunidade, tendo o 

envolvimento das escolas; e (7) monitoramento e avaliação do 

projeto. Todos esses processos ocorreram com a participação 

da comunidade local, da comunidade acadêmica e dos 

catadores de recicláveis.   
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Outro ponto importante, e que merece ser destacado é a 

preocupação dos legisladores locais em promover melhores 

condições ambientais de trabalho para os catadores, tendo em 

vista que, o fornecimento e a manutenção de equipamentos e 

veículos são necessários para garantir a saúde, e a segurança 

do trabalhador. Ao priorizar a contratação de cooperativas para 

a prestação de serviços de coleta seletiva, e realizar o 

pagamento por serviços ambientais urbanos, os catadores têm 

a possibilidade de receber dignamente por seu trabalho à 

sociedade, e ficam menos vulneráveis a flutuações de preços 

dos materiais recicláveis no mercado (SOARES, 2014). 

Com a coleta seletiva realizada pela a ASCAMAR, o 

município de Bonito de Santa Fé diminuiu a poluição da água, 

do solo e do ar, assim como garante a segurança alimentar, e 

a diminuição da desigualdade social, pois os catadores no 

Brasil e no mundo ainda enfrentam o precariado, e as condições 

problemáticas de âmbito econômico, social e de saúde pública. 

Segundo Pereira (2011), quanto às questões sociais, a 

reciclagem permite um aumento de emprego e renda para as 

populações mais pobres que podem trabalhar como catadores, 

gerando deste modo melhorias ambientais para todo o 

processo. Enquanto que no aspecto econômico, a reciclagem 

permite o reaproveitamento de toneladas de resíduos que 

podem ser aproveitados neste processo, gerando mais riquezas 

para as empresas. Portanto, para muitas pessoas que 

trabalham com a reciclagem, esta pode ser a única fonte de seu 

sustento, tomando apenas os devidos cuidados quanto ao 

aspecto do lixo, para evitar danos à saúde desses 

trabalhadores. 
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O município de Bonito de Santa Fé, no que tange a 

gestão ambiental, se tornou um exemplo de gestão participativa 

entre os entes públicos e a população. A gestão participativa é 

um dos componentes essenciais para construção da 

democracia, uma vez que envolve a diversidade de 

representações dos atores sociais, no debate sobre as ações 

que são capazes de trazer mudanças reais sobre as questões 

ambientais (BESEN et al., 2016). Desta forma, a gestão 

pautada numa relação dialógica, pode ser identificada como 

uma das possibilidades para contribuir na construção de uma 

sociedade, que vai do plano individual para o coletivo; 

cooperando para uma nova forma de uso, proteção, 

conservação e gerenciamento dos recursos naturais, 

proporcionando, assim, a melhoria da qualidade de vida para 

todos os cidadãos (VIEIRA; FIKRET; SEIXAS, 2005; 

LOUREIRO, et al. 2005 apud ABREU, et al., 2012). 

Se menciona também, que a cidade estudada possui 

planejamento em relação à responsabilidade compartilhada e a 

logística reversa impostas pela PNRS (BRASIL, 2010). 

Especificamente, o artigo 3 da lei destaca: 
“Regulamenta o art. 3, inciso XII da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, a logística reversa que compreende 
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 ao setor empresarial, para o 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada.” 
“Regulamenta o art. 3, inciso XVII da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos, sendo como um conjunto 
de atribuições individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
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dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados 
à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos.” 

A geração de resíduos sólidos urbanos pode constituir-

se em matéria-prima para os investimentos, no entanto, requer 

não só o cumprimento da Lei pelos gestores, mas a educação 

ambiental por parte da sociedade, na gestão dos resíduos 

sólidos, que considere os valores, comportamentos e estilos de 

vida relacionados ao meio ambiente (ROCHA; SANTOS; 

NAVARRO, 2011). Acredita-se que, sem o planejamento das 

ações educacionais para a população não há como assegurar 

a sustentabilidade ecológica. 

No município de Bonito de Santa Fé, o gerenciamento de 

resíduos sólidos não carece de investimentos e nem de 

planejamento municipal. A gestão pública, na atuação 

intersetorial com o ministérios públicos e pesquisadores, 

conseguiu implementar a coleta seletiva, legalizar uma 

organização de catadores de materiais recicláveis, assim como 

construir um aterro sanitário que viabilizou a disposição 

adequado aos rejeitos. Nesse sentido, pode-se inferir que o 

programa municipal de gestão de resíduos sólidos não é 

visualizado apenas como projeto de gestão partidária, mas esta 

sendo planejado na escala de tempo da sustentabilidade, ou 

seja, pensado para várias e várias gerações. A legitimidade da 

PNRS, se dar a partir da sensibilização da população na adesão 

de práticas sustentáveis, bem como, na atuação ativa do 

Estado na implementação, monitoramento e na fiscalização de 

ações programáticas para diminuição e o reaproveitamento de 

resíduos. 
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Esse estudo mostra a necessidade da articulação política 

na solidificação das normativas ambientais, uma vez que sem 

a articulação política, os princípios e valores ambientais serão 

utilizados em nível da retórica, como slogan vazio e inoperante. 

Desta maneira, o desafio estratégico dos municípios brasileiros 

sempre será pensar em novas alternativas de planejamento 

urbano, que possibilite formas mais sustentáveis na relação das 

comunidades humanas contemporâneas com o meio ambiente.  

A PNRS foi um inegável salto qualitativo, porém a 

diminuição de práticas degradatórias só será possível quando 

as bases, social e econômica, forem acompanhados pela 

construção de mecanismos de sustentabilidade, no que pese a 

solidariedade, o compartilhamento e o respeito pelos recursos 

naturais, principalmente, por parte de empresas, indústrias e 

outras organizações que são os componentes de setores 

modernos da economia. 

 

CONCLUSÕES 

 

A PNRS ampliou o debate sobre a atuação do Estado no 

planejamento, e na gestão de resíduos sólidos urbanos. Nessa 

perspectiva, a governança intersetorial no município de Bonito 

de Santa Fé, buscou meios de introduzir a coleta seletiva no 

arranjo de limpeza urbana, como forma de promover a 

redemocratização do meio ambiente. 

No momento chamado de “Era do Antropoceno”, onde a 

crise ambiental acomete toda a escala urbana, o correto 

gerenciamento dos recursos naturais é um fator determinante 

para o desenvolvimento sustentável de um país. Logo, as 

esferas administrativas que conseguem conciliar o seu 
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crescimento econômico, com práticas minimamente 

degradatórias são dignas de reconhecimento e valoração, isso 

é o caso do município analisado nessa pesquisa, que mesmo 

com limitações estruturantes, conseguiu implementar um 

sistema de gestão de resíduos sólidos que fosse eficiente. 

As decisões que envolvem o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos são fundamentalmente decisões sobre a saúde 

pública, portanto, requer a integração entre políticas 

econômicas, sociais e ambientais. Segundo Gouveia (2012), o 

complexo desafio para as cidades na gestão de resíduos 

sólidos neste início de século, pode ser enfrentado pela 

formulação de políticas públicas que objetivem eliminar os 

riscos à saúde e ao ambiente, que colaborem na mitigação das 

mudanças climáticas relacionadas à ação humana e, ao mesmo 

tempo, garantam a inclusão social e efetiva de parcelas 

significativas da população. 
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RESUMO: Assim como em muitos lugares do mundo, a gestão 
de resíduos sólidos no Estado do Maranhão ainda apresenta 
sérias deficiências e apesar de haver algumas iniciativas de 
caráter privado, a reciclagem dos compostos ainda é um 
desafio a ser superado. Dentro desta problemática que assola 
o planeta, se encontra um resíduo de grande importância, o 
material vítreo, que possui um altíssimo potencial e é um 
material ideal para a reciclagem. Em São Luís, tanto as 
empresas quanto a população não possuem uma opção segura 
para o descarte diferenciado dos outros resíduos, acabando, 
em sua maioria, em aterros ou lixões a céu aberto. Não pode-
se esquecer, que a reciclagem de vidro gera renda para 
milhares de pessoas no Brasil que atuam, principalmente, em 
cooperativas de catadores, reciclando materiais como o vidro e 
outros recicláveis. Nessa perspectiva, o projeto se propõe a 
realizar um diagnóstico sobre os procedimentos legais e as 
práticas de destinação de materiais vítreos, no Estado do 
Maranhão, gerando informações necessárias para 
subsidiar/incentivar ações empreendedoras ou de extensão e 
contribuindo para o conhecimento e a pesquisa do tema no 
Estado. Para isso, utilizou-se como métodos a pesquisa 
bibliográfica, entrevistas com cooperativas e junto a órgãos 
públicos, além da revisão em notícias veiculadas em jornais de 
grande veiculação. 
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INTRODUÇÃO  

 

De quem é a responsabilidade pelo descarte adequado 

dos resíduos sólidos? Esta pergunta torna-se cada vez mais 

presente na sociedade, visto que produção de resíduos sólidos 

apenas aumenta, enquanto os espaços disponíveis para o 

adequado acondicionamento são cada vez mais escassos 

(LOURENÇO, LIRA, 2012). 

Dentre os resíduos, os materiais vítreos são 

considerados uma das matérias primas de maior 

aproveitamento para a reciclagem, sendo possível o 

reaproveitamento de cem por cento do material. Porém, o Brasil 

é um dos maiores do mundo em produção de embalagens de 

vidro, o que cria um contraponto a ser considerado (ABIVIDRO, 

2013). 

Não há equilíbrio no balanço entre a produção e a 

reciclagem de materiais vítreos e, infelizmente, o descarte de 

tais materiais têm criado um problema socioambiental 

(ABIVIDRO, 2013). 

O uso de vidro reciclado em novos recipientes e 

cerâmicas possibilita a conservação de materiais e a redução 

do consumo de energia, pois o mesmo é um material que não 

se pode determinar o tempo de permanência no meio ambiente 

sem se degradar, e também não é nocivo diretamente ao meio 

ambiente, por isso é um dos materiais mais recicláveis que 

existe no consumo humano (PAIVA, COSTA, 2013). 

Nessa perspectiva, essa proposta busca contribuir para 

o conhecimento e a pesquisa do tema no Estado do Maranhão, 

levantando dados inéditos e capturando contribuições de 
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pessoal envolvido diretamente no descarte desses resíduos. 

Objetivamos realizar um diagnóstico sobre os procedimentos 

legais e as práticas de destinação de materiais vítreos, no 

Estado do Maranhão, gerando informações necessárias para 

subsidiar/incentivar ações empreendedoras ou de extensão.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Parâmetros legais de descarte, reutilização e reciclagem de 

materiais vítreos 

 

A revisão dos parâmetros legais foi realizada através de 

pesquisa bibliográfica e análise de legislação vigente a nível 

federal, estadual e municipal. 

 

Levantamento das formas de descarte de materiais vítreos 

no Estado 

 

Realizou-se entrevistas em cooperativas atuantes no 

Estado. A entrevista versou sobre os procedimentos realizados 

pela cooperativa em relação aos resíduos sólidos em geral e 

em seguida, os vítreos. 

Buscou-se informações junto aos órgãos públicos que 

atuam dentro no Estado. 

Realizou-se revisão de notícias veiculadas nos principais 

jornais da cidade sobre iniciativas particulares ou públicas de 

reaproveitamento ou reciclagem de resíduos vítreos. 

 Além do diagnóstico da situação vigente, levantou-se as 

possibilidades e as perspectivas, de acordo com os envolvidos, 

para a questão do manejo dos materiais vítreos. Utilizou-se, 

para essa finalidade, um questionário que abordou, como eixo 

central, perguntas sobre possibilidades de reaproveitamento e 
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reuso dos resíduos vítreos no Estado e perspectivas sobre a 

implantação de um pólo de reciclagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Produção do vidro 

 

Segundo Alves (2001), embora os vidros possam ser 

produzidos por uma ampla variedade de métodos, a maior parte 

continua sendo obtida pela fusão dos seus componentes, em 

altas temperaturas. Este processo continuamente envolve a 

seleção de matérias-primas, cálculo das proporções relativas 

de cada componente, pesagem e mistura dos elementos para 

obtenção de um material de partida homogêneo. 

Segundo a Confederação Nacional do Ramo Químico 

(2015), a cadeia produtiva vidreira começa a partir da extração 

de minerais para o abastecimento das usinas de base com as 

matérias-primas do vidro (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Principais matérias-primas da indústria de vidro. 

Matéria-prima Porcentagem 

  Areia  70% 

Barrilha  15% 

Calcário   10% 

Dolomita  2% 

Feldspato  2% 
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Aditivos  Sulfato de Sódio, ferro, cobalto, cromo, 
selênio, magnésio, cálcio. 

Fonte: Confederação Nacional do Ramo Químico, 2015. 

 

As matérias-primas utilizadas na fabricação do vidro são, 

de maneira geral, relativamente abundante e podem ser 

adquiridos sem maiores problemas. A única exceção é a 

barrilha (carbonato de sódio), usada para diminuir o ponto de 

fusão do vidro, e que corresponde a 60% do custo dos 

materiais, apesar de representar apenas 12% em peso. Uma 

parte da matéria-prima mineral virgem pode ser economizada e 

suprida por vidro reciclado, moído, os cacos de vidro, 

proporcionando também vantagens de economia de energia e 

de uso de água (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO RAMO 

QUÍMICO, 2015). 

Segundo Rosa, Cosenza e Barroso (2007), entre as 

características do vidro, algumas são particularmente 

importantes para o consumo de artefatos desse material, como 

sua característica inerte, sua transparência, possibilidade de 

reutilização e reciclagem. 
 

Os parâmetros legais da Gestão de Resíduos Sólidos  

 

Na lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 em que se 

estabelece as diretrizes para o saneamento básico, é 

assegurado, no artigo 1 inciso I, que o serviço deve ser prestado 

de forma universal, enquanto o decreto 7.217, de 21 de junho 

de 2010, que regulamenta esta lei, afirma que no planejamento 

das atividades atinentes à identificação, qualificação, 

quantificação, organização e orientação de todas as ações, 

públicas e privadas, por meio das quais o serviço público deve 
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ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada, o 

que é uma das problemáticas encontradas em nosso Estado, já 

que esses serviços são acessíveis para uma parcela mínima da 

população no interior do Estado, ou até mesmo na capital do 

Maranhão, o ideal seria que todos tivessem acesso a essa 

variedade de serviços públicos, ou acesso a serviços de caráter 

básico (BRASIL, 2007). 

No inciso III desta mesma lei, é mencionado que o 

descarte dos resíduos sólidos deve ser realizado de forma 

adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, o 

que tem sido feito apenas em partes, porém há uma alternativa 

viável e legal para o descarte e reaproveitamento dos resíduos, 

principalmente os vítreos, que por consequência também 

poderiam oferecer desenvolvimento financeiro, assim agindo 

juntamente com outros fatores com o objetivo de gerar renda, 

esta sublime solução seria a prática da coleta seletiva e a 

destinação adequada da mesma, considerando a possibilidade 

de instalar centros de triagem nas regiões de maior relevância 

social e ambiental (BRASIL, 2007).   

Atualmente, já é possível observar o princípio de 

desenvolvimento na área ambiental do estado do Maranhão, 

principalmente na capital, São Luís. Hoje, já observa-se a 

existência de centros de coleta seletiva e simultaneamente a 

criação de projetos para que haja a expansão destes serviços. 

Em meio a este progresso de desenvolvimento ambiental o 

resíduo vítreo deveria ter a devida importância, atualmente não 

há nem mesmo legislações específicas a respeito deste 

material, destiná-los a locais adequados ocasionaria geração 

de emprego para população, mudança econômica e uma nova 

forma de lidar e enxergar os resíduos provenientes do vidro. A 

extensão destes projetos para o interior do Estado também 

deve fazer parte da visão de desenvolvimento socioambiental. 
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No Art. 12, da Lei 11.445, que estabelece as diretrizes 

nacionais de saneamento básico, consideram-se serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos as atividades de coleta 

e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 

reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e 

disposição final dos resíduos domésticos, das atividades 

comerciais, industriais e os resíduos originários dos serviços 

públicos de limpeza urbana (BRASIL, 2007). 

Pode-se perceber que faz parte do serviço público a 

atividade de manejo de resíduos sólidos, e a forma como este 

resíduo deve ser encaminhado à sua disposição final também 

é ressaltado, atitudes como coleta, reciclagem e compostagem 

são citadas em lei, encorajando tanto atitudes do serviço 

público como igualmente incentivando iniciativas privadas para 

zelar por um meio ambiente saudável; porém esses incentivos 

não tem acontecido de forma plena, uma vez que a falta de 

incentivo financeiro do ente governamental impossibilita a 

realização em maior escala de um projeto realmente completo 

de reciclagem.  

O art. 225, da Constituição Federal Brasileira afirma que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 1988). 

O cuidado com o meio ambiente é um anseio não 

somente pelo fato de ser o lugar onde habitamos, mas há uma 

preocupação com as futuras gerações que talvez não tenham a 

oportunidade de desfrutar das experiências ambientais que hoje 

o planeta terra nos proporciona. A saúde do meio ambiente está 

proporcionalmente ligada a saúde humana, é simplesmente 

primordial cuidar do local onde vivemos. Um fórum intitulado 
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‘’Lixo Zero’’ foi realizado na cidade de São Luís, isso pois a 

sociedade já começa a perceber que debater e incentivar a 

educação ambiental, principalmente no eixo descarte de 

resíduos sólidos, se tornou imprescindível na construção de um 

futuro próspero. 

Na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduo Sólidos, um dos conceitos 

abordados é o gerenciamento de resíduos sólidos, que é tido 

como um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 

nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010).  

Ainda abordando conceitos que são citados na política 

nacional de resíduos sólidos, a logística reversa 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 

final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

No artigo nº 9, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

aborda-se a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos e 

que os mesmos devem ser observados a partir da seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, assim como 

havia sido discutido antes, o princípio deve ser a não geração, 

porque no fim das contas, se as empresas e indústrias de fato 

se empenharam na diminuição significativa da redução na 
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produção de alguns produtos que hoje já são desnecessários 

até mesmo no ponto de vista da sociedade, podemos galgar 

para um futuro mais sustentável (MARANHÃO, 2010). 

Na lei nº 9.279 de 20 de outubro de 2010, da Política e 

do Sistema Estadual de Educação Ambiental, no Art. 1o - 

Incumbe a todos o dever de proteger o meio ambiente como 

bem ecologicamente sadio para as presentes e futuras 

gerações e, para tanto, todos têm o direito à Educação 

Ambiental, como parte do processo educativo mais amplo 

(MARANHÃO, 2010). 

Se de fato houver o funcionamento destas esferas de 

educação ambiental em nosso estado, o crescimento da 

parcela da população que terá consciência e conhecimentos 

para lidar da melhor forma possível com o meio ambiente 

aumentará proporcionalmente, construir uma nova geração 

pautada pelos conhecimentos de preservação ambiental.  

Sobre as responsabilidades dos geradores de resíduos 

sólidos e do poder público o decreto Nº 7.404, de 23 de 

Dezembro de 2010 no seu artigo 5º menciona que os 

responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos são: os 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). 

 Os consumidores por sua vez, como assegura o artigo 

6º, são incentivados sempre que se estabelecer sistema de 

coleta seletiva ou plano de logística reversa a acondicionar 

adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados e tornar disponível os reutilizáveis e recicláveis para 

coleta ou devolução, os consumidores também deverão 

observar as regras de acondicionamento, segregação e destino 

final dos resíduos (BRASIL, 2010a). 
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É importante então perceber que cada um possui uma 

contribuição e é preciso a participação e a responsabilidade de 

todos para alcançar um bom êxito na destinação dos resíduos. 

 

Das práticas da Gestão do Resíduo Sólido no Estado do 

Maranhão 

 

A pesquisa desenvolveu-se durante o período de Agosto 

de 2017 a julho de 2018. Para realização da mesma foram 

utilizados recursos como revisão bibliográfica, revisão de leis e 

planos ambientais e também questionários que foram aplicados 

nas cooperativas de São Luís, que nos auxiliaram a conhecer e 

compreender como se dá o processo de recolhimento, 

transporte e destinação dos resíduos vítreos. 

Os dados mais alarmantes que estão em evidência no 

Estado é que as principais cooperativas da capital não recebem 

e não trabalham com o resíduo vítreo, os Ecopontos, que é uma 

iniciativa municipal e estadual e é o único ponto de coleta que 

de fato trabalha com o resíduo vítreo em um volume maior, 

porém a dificuldade em acessar os dados da prefeitura nos 

impede de ter conhecimento do rastreamento do resíduo vítreo 

que por eles é recebido.  

Há em São Luís outras cooperativas que recebem o 

resíduo vítreo, mas é em menor quantidade, apenas para fins 

como artesanato, o que não supre a demanda de uma cidade 

como a capital do Maranhão que em 2016 chegou a produzir 

600 toneladas de resíduo vítreo. A maior dificuldade alegada 

pelas empresas e cooperativas é a falta de incentivo do Estado, 

não há nenhuma iniciativa do governo em trazer uma empresa 

que pudesse trabalhar com esse tipo de resíduo ou até mesmo 

um incentivo para própria recicladora local (ver Tabela 1). O 
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custo para transportar o material vítreo para outra cidade é 

muito alto e o valor acaba não sendo compensável. 

O vidro, dentre os materiais de uso mais frequentes em 

embalagens, é provavelmente o que oferece maior facilidade 

para a reciclagem. Em decorrência, o vidro, em termos teóricos, 

é 100% reciclável, e a mesma “unidade” de vidro pode ser 

aproveitada inúmeras vezes. Isso constitui uma grande 

vantagem do ponto de vista ambiental, não só pela economia 

de matérias primas, como também pela menor geração de lixo 

urbano (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO RAMO QUÍMICO, 

2015). 

 

Tabela 1 - Quais as dificuldades para o recebimento do resíduo 
vítreo?   

Dificuldades  Coopresl Ascamar Ecoponto Ecocemar 

Falta de 

estrutura 

/espaço 

x x   

Falta de 

comércio 

x x x x 

Não é 

Lucrativo 

x x   

Fonte: Próprio Autor (2018). 

 

As cooperativas de reciclagem em São Luís trabalham 

recebendo materiais passíveis de reciclagem, mas ao que 

remete aos resíduos vítreos as cooperativas afirmam não 

receber, justificando que por ser um material de caráter cortante 

há uma dificuldade maior em realizar a coleta do mesmo.  
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A falta de uma estrutura adequada nos locais foi um dos 

motivos citados para justificar a causa das cooperativas não 

receberem mais materiais e em maior quantidade.  

Uma cooperativa recebe toneladas de resíduos sólidos 

que são encaminhados para reciclagem, para que esses 

possam retornar ao mercado. Por conta da criação dos 

Ecopontos (projeto da prefeitura da capital do Estado) houve 

um aumento significativo no volume de material coletado, 

fazendo com que houvesse geração de emprego.  

Antes dos Ecopontos, a renda dos cooperados era bem 

menor. Dependendo do volume de material que é movimentado 

no mês, o valor pago a cada um dos cooperados pode chegar 

a mais de um salário mínimo. Antes esse valor ficava em torno 

de setenta reais (R$ 70,00). 

Entre outras finalidades, os Ecopontos, que é um 

instrumento utilizado pela prefeitura de São Luís, tem como 

objetivo contribuir para a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental; o descarte correto de pequenos volumes; 

a extinção dos lixões; além de estimular o reaproveitamento e 

a reciclagem de materiais descartáveis e proporcionar à 

população um local específico para fazer a destinação do lixo 

reciclável acumulado nas casas da população. 

Atualmente, pode-se verificar exemplos na gestão dos 

resíduos. Apesar de não receberem resíduos vítreos, existem 

projetos que realizam um rastreamento completo dos materiais 

coletados, desde o início do processo, onde os resíduos são 

coletados, até sua destinação final. Tal instrumento de 

rastreamento, se implantado em larga escala no Estado, 

poderia vir a ser uma solução para que haja um controle e um 

aproveitamento eficaz dos resíduos aqui gerados.  

Os Ecopontos recebem plástico, vidro, papel, metal (até 

200 kg/dia por pessoa), gesso, resíduos de construção civil,  
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resíduos de poda, móveis velhos (até 2m³/dia por pessoa), 

pneus (2 unidades/dia por pessoa), óleo de cozinha (4 litros/dia 

por pessoa).  

No mercado de vidro no Brasil, é produzido em média 

890 mil toneladas de embalagens de vidro por ano, usando 

cerca de 45% de matéria-prima reciclada na forma de 

cacos.Parte deles foi gerado como refugo nas fábricas e parte 

retornou por meio da coleta. Os Estados Unidos produziram 

10,3 milhões de toneladas em 2000, sendo o segundo material 

em massa mais reciclado, perdendo apenas para os jornais.  

O principal mercado para recipientes de vidros usados é 

formado pelas vidrarias, que compram o material de sucateiros 

na forma de cacos ou recebem diretamente de suas campanhas 

de reciclagem. Além de voltar à produção de embalagens, a 

sucata pode ser aplicada na composição de asfalto e 

pavimentação de estradas, construção de sistemas de 

drenagem contra enchentes, produção de espuma e fibra de 

vidro, bijuterias e tintas reflexivas.  

Em torno de 46% das embalagens de vidro são 

recicladas no Brasil, desse total, 40% é oriundo da indústria de 

envase, 40% do mercado difuso, 10% do “canal frio” (bares, 

restaurantes, hotéis etc) e 10% do refugo da indústria, já nos 

EUA, o índice de reciclagem gira em torno de 40%, 

correspondendo a 2,5 milhões de toneladas. Na Alemanha, o 

índice de reciclagem, em 2001, foi de 87%, correspondendo a 

2,6 milhões de toneladas. Os Índices de reciclagem em outros 

países: Suíça (92%), Noruega (88%), Finlândia (91%), Bélgica 

(88%). Apesar do Brasil apresentar índices parcialmente bons, 

quando a comparação é feita com o Estado do Maranhão, 

evidencia-se que o Maranhão tem índices muito baixos tanto na 

reciclagem em uma visão geral, quanto em relação aos 

resíduos vítreos.  
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Resíduos Vítreos no Estado e sua perspectiva 

 

A destinação final apropriada dos resíduos sólidos 

urbanos institui um dos maiores problemas da sociedade 

moderna, já que a sua formação tem-se alterado muito ao longo 

dos últimos anos e a geração de lixo tem aumentado 

assustadoramente, especialmente nos países em 

desenvolvimento (DIAS, 2009). 

Embora o vidro seja 100% reciclável ele não é 

biodegradável,tornando um grande problema ambiental quando 

é facilmente descartado, gerando umacúmulo de grande 

quantidade desse material e o mesmo não é absorvido pela 

natureza em aterros sanitários (VASQUES et al., 2007 apud 

QUIRINO, 2008). 

Não ocorre perda de material vítreo durante o processo 

de fusão. Muitas vezes é indesejável a mistura de diferentes 

composições durante o reprocessamento, devido às impurezas, 

produzindo um vidro de baixa qualidade, além de ser um 

processo de alto custo de mão de obra e grande consumo de 

água e energia (COELHO, 2009). 

Ao realizar pesquisas sobre que tipos de material que as 

cooperativas mais próximas à capital do Estado recebem foi 

possível perceber que as mesmas não trabalham com resíduos 

vítreos, por mais que o mesmo seja cem por cento reciclável, 

as dificuldades vão desde a estrutura precária em que essas 

cooperativas trabalham até a falta de incentivo do governo e a 

falta de mercado. Assim como os outros resíduos, o resíduo 

vítreo precisa ter um destino correto ainda mais pelo fato de que 

o vidro não é um material biodegradável.  
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CONCLUSÕES 

 

Podemos chegar à conclusão de que, além dos 

Ecopontos, não há cooperativas que trabalham de fato com o 

resíduos vitreos, apesar do seu potencial reciclável ele é 

dispensado pela maioria das cooperativas pesquisadas, outra 

observação que podemos fazer, baseada na entrevista da 

presidente da Coopresl é que a criação dos Ecopontos na 

cidade de São Luís aumentou o volume de resíduos com o qual 

as cooperativas trabalham e houve um aumento importante 

também no número de cooperativas atuantes na capital.  

Atualmente, existe em São Luís um projeto para 

implantar a coleta seletiva, mas se a coleta seletiva não vier 

acompanhada de incentivos para que possa também ser 

implementado o recebimento dos resíduos vítreos e um sistema 

de rastreamento de todos os resíduos sólidos coletados, a 

mesma só será eficiente em partes. 

O principal impedimento para a implantação de coleta 

dos resíduos vítreos é a dificuldade de revenda do vidro, visto 

que a maioria dos compradores recebe o vidro já em pequenos 

cacos e o maquinário que realiza tal processo não é de um 

preço tão acessível. Não é realizado no Maranhão nenhum 

outro processo de reutilização ou de encaminhamento e destino 

correto deste resíduo, visto isso, é possível perceber que há um 

déficit na reutilização desse produto que é de um potencial de 

reaproveitamento enorme. 

 Na cidade de São Luís do Maranhão, o principal destino 

de resíduos vítreos são os aterros sanitários, o que se torna um 

problema gravíssimo pois é onde não se decompõe e diminui a 

vida útil do local ou muitas vezes acabam tendo como destino 

final a natureza. Os gastos de energia seriam menores com a 

prática de reciclagem desse material, já que para a produção 
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do produto a partir da matéria prima tem um gasto maior do que 

para transformação do resíduo já utilizado em novo. Deve se 

refletir a respeito de políticas públicas que incentivem o 

recolhimento e o reaproveitamento deste material tão rico para 

que assim possamos alcançar, em partes, o tão almejado meio 

ambiente equilibrado. 

Uma solução possível para toda esta problemática seria 

que os entes governamentais apresentassem incentivos às 

cooperativas locais ou que trouxessem alguma empresa do 

ramo para o Estado, até mesmo uma filial, a fim de tornar 

possível a destinação final correta de resíduos vítreos no 

Estado do Maranhão.  
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RESUMO: Atualmente, é perceptível a preocupação e 
concientização da humanidade em relação ao esgotamento dos 
recursos naturais bem como os danos irreversíveis causados 
pela ação do homem, sobretudo com a crescente geração de 
resíduos. Toda a prática de conscientização e boa utilização 
dos resíduos sólidos ultrapassa parâmetros sociais e 
econômicos e deve ser abordada na perspectiva educacional. 
Este trabalho objetiva avaliar a percepção dos discentes da 
Universidade Federal da Paraíba-Campus II, Centro de 
Ciências Agrárias, com relação aos resíduos sólidos. O estudo 
em questão se deu por meio da aplicação de questionários, com 
finalidade de avaliar o conhecimento dos entrevistados sobre a 
diferença entre resíduos sólidos e lixo, destino desses resíduos 
e coleta seletiva no referido campus, além da Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). O público alvo foram os 
alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina 
Veterinária, Química e Zootecnia, matriculados em diversos 
períodos, totalizando 128 entrevistados. O levantamento dos 
resultados mostrou que os alunos apresentam um déficit de 
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conhecimentos relacionados ao tema abordado, porém 
atribuem importância ao processo de coleta seletiva, aos 
impactos ambientais e a reciclagem. Mesmo não sabendo 
diferenciar lixo de resíduos sólidos, nem tendo conhecimento 
sobre a lei que rege esse termo, os entrevistados se mostraram 
interessados pela assunto, enfatizando a necessidade da 
conscientização em termos de formação e a preservação do 
meio ambiente. 
Palavras-chave: Meio ambiente. Lixo. Coleta seletiva.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A problemática em volta dos resíduos sólidos envolve 

diversos significados, relacionado tanto a simples objetos, como 

a fenômenos. Historicamente falando, a relação do homem com 

os resíduos sólidos se deu de forma gradativa através de 

questionamentos em relação a utilidade ou inutilidade desses 

resíduos, bem como sua função como recurso ou ameaça. De 

fato, essas questões se deram em meio a evolução social, 

tecnológica e econômica da humanidade (NEVES; 

MENDONÇA, 2016). 

A complexidade por trás desta problemática acarreta 

diversas análises principalmente no que diz respeito à questão 

cultural no passar dos anos. Essas análises são importantes 

também para compreender as diferenças entre as práticas 

pretéritas e o modelo de manejo praticado nos séculos XX e XXI 

como cita Neves; Mendonça (2016), enfatizando as soluções 

aplicadas por exemplo aos depósitos de lixo, os vazadouros a 

céu aberto ou populares “lixões” que podem ser sintetizadas na 

tensão entre o princípio de relegação e o princípio de 

valorização. 
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[...] O primeiro predomina no século XX e 
caracteriza-se pela ênfase na coleta dos resíduos 
e no despejo às margens das cidades, sem 
preocupação com a poluição ambiental ou com o 
desperdício de materiais com potencial para 
recuperação. O segundo, contraponto do primeiro, 
baseia-se no senso de utilidade e 
reaproveitamento dos resíduos voltando a 
observá-los como um conjunto heterogêneo de 
objetos e reforçando a necessidade da triagem e 
da reciclagem. (NEVES; MENDONÇA, 2016). 

 

O que pode ser obtido a partir da sociedade 

contemporânea são valores negativos, que estimulam o 

consumismo inconsequente, resultando em uma cultura de 

desperdício e ataque não planejado ao meio ambiente. 

Culminando em um aumento e posterior acúmulo de resíduos 

sólidos e consequentemente uma diminuição na manutenção 

do meio ambiente (SILVA et al., 2018). 

 Assuntos como resíduos sólidos estão intrinsecamente 

relacionados ao tema meio ambiente, uma vez que exigem a 

intervenção de organizações do poder público objetivadas a 

executar mudanças de costumes, conscientização e estímulos 

ao indivíduo e a sociedade em si (NEVES; MENDONÇA, 2016). 

Para destacar a importância do meio ambiente faz-se 

necessário atuação de mecanismos educativos em volta de 

uma educação ambiental e socioambiental. Abreu et al. (2018), 

reflete que a questão ambiental se apresenta de maneira 

crescente, como um fator que envolve um grupo de atores do 

universo educativo, aumentando e potencializando a 

participação de vários sistemas de conhecimento, a habilitação 

de profissionais e a população universitária em termos 

interdisciplinares. 
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Em sua pesquisa, o autor Caetano et al. (2017), descreve 

a relação entre a problemática ambiental dos resíduos sólidos 

e o crescimento econômico e populacional, enfatizando ainda a 

importância de uma destinação correta e mais ainda uma 

redução na geração dos resíduos produzidos e medidas que 

diminuam a emissão de poluentes. 

Atualmente, é perceptível a preocupação e consciência 

da humanidade em relação ao esgotamento dos recursos 

naturais bem como os danos irreversíveis causados pela ação 

do homem, sobretudo com a crescente geração de resíduos. 

Mourão et al. (2017), relatam a emergência da questão 

ambiental como problema do desenvolvimento, e da 

interdisciplinaridade com o método para resposta à crise de 

racionalidade da modernidade. 

Inicialmente, Neves; Mendonça (2016), definem os 

resíduos sólidos como: símbolo de degradação e 

degenerescência dos objetos e das coisas, restos de atividades 

humanas, industriais ou biológicas. Entretanto, os mesmos 

autores relatam que esses resíduos podem ser apresentados 

de forma útil para a economia, até mesmo em momentos de 

crise. Este fato é comprovado em relatos históricos, onde 

durantes as guerras diversos materiais foram reaproveitados 

para as mesmas ou outras finalidades. Portanto, o resíduo pode 

ter uma classificação variável, característica importante de ser 

ressaltada. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos “inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes” (BRASIL, 2010). Ainda de acordo com a mesma 
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lei, apenas os rejeitos, resíduos sólidos que não apresentam 

tratamento e recuperação possíveis, devem ser dispostos em 

aterros sanitários, mesmo não sendo uma prática efetiva no 

Brasil. 

Como forma de recuperação e reaproveitamento desses 

resíduos Mourão et al. (2017), sugerem em sua pesquisa a 

adoção de tecnologias que representem ganhos econômicos e 

ambientais, podendo gerar até novas formas de energia 

renováveis. O autor ainda frisa a importância da aplicação dos 

5Rs (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar). 

Os 5Rs estão intrinsecamente ligados a coleta seletiva e 

com isso a aplicações de práticas sustentáveis combatendo o 

desperdício e aprimorando a preservação do meio ambiente, 

salientando o bom rendimento social e econômico.  Dentro 

dessa prática, Silva et al. (2018), citam benefícios como por 

exemplo: 
[...] A redução de custos com a disposição final dos 
resíduos, aumento da vida útil de aterros 
sanitários, diminuição de gastos com remediação 
de áreas degradadas pelo mau condicionamento 
do lixo e melhoria das condições ambientais e de 
saúde pública do município. Além disso, a coleta 
seletiva pode gerar empregos diretos e indiretos e 
propiciar o resgate social de indivíduos através da 
criação de associações e cooperativas de 
catadores (SILVA et al., 2018). 

 

Toda a prática de conscientização e boa utilização dos 

resíduos sólidos ultrapassa parâmetros sociais e econômicos. 

Dentro de uma perspectiva educacional é importante ressaltar 

a atuação das Instituições de Ensino Superior que são os locais 

responsáveis pela formação de profissionais de nível superior, 

com ensino atrelado à pesquisa e extensão, que poderão 

difundir o conhecimento, bem como estratégias de ação para 
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trabalhar a questão dos resíduos sólidos, buscando melhorias 

no desenvolvimento socioeconômico e ambiental (SILVA et al., 

2018). 

Ante o exposto, este trabalho objetiva avaliar a 

percepção dos discentes da Universidade Federal da Paraíba-

Campus II, Centro de Ciências Agrárias, com relação aos 

resíduos sólidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo em questão foi desenvolvido no município de 

Areia-PB, localizada no Brejo paraibano, especificadamente no 

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

Federal da Paraíba (UFPB). O público alvo foram os alunos da 

graduação dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, 

Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, matriculados em 

diversos períodos, totalizando um número de 128 entrevistados. 

Realizou-se uma análise quali-quantitativa, com dados 

alcançados pela aplicação de um questionário, composto por 

perguntas subjetivas e objetivas, com a finalidade de avaliar 

percepções dos discentes do CCA sobre a problemática dos 

resíduos sólidos e assuntos relacionais. Com auxílio do 

software Microsoft Office Excel®, os dados foram contabilizados 

e expressos em forma de gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo por base os resultados obtidos com os 

questionários, foi possível identificar a percepção dos discentes 

com relação aos resíduos sólidos. Nessa perspectiva, Oliveira 

et al. (2016), enfatizam que o estudo da conscientização 
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ambiental e a estratégia de conhecimento desse tema convém 

para saber a importância que as pessoas atribuem ao meio 

ambiente, enfatizando a valorização de aspectos ligados a  

relação sociedade-ambiente. 

Quando questionados sobre a definição do que são os 

resíduos sólidos 62,5% dos alunos afirmam que não sabem 

definir, esse e outros percentuais estão contidos na Figura 1. 

 

Figura 1. Você sabe o que são resíduos sólidos? Em caso 

afirmativo, defina. 

 
Fonte: Própria. 

 

Sobre esse questionamento, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004) explica que resíduos sólidos 

são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, produzidos a 

partir de várias atividades, de caráter industrial ou doméstico, 

saúde em geral, agrícolas, entre outros. 

Ainda em relação a Figura 1, apenas 35,94% dos 

entrevistados afirmaram que sabiam do que se trata o termo, e 

definiram como: “São os resíduos em geral, gerados pela 

35,94%

62,50% 

1,56%

Sim Não Não respondeu
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sociedade, ou seja, a sobra” (Aluno 1); “São rejeitos produzidos 

pelo homem e posteriormente descartados na natureza, cujos 

leigos denominam lixo mas este termo não cabe, pois os 

resíduos sólidos podem ser reciclados” (Aluno 2); “São 

materiais sólidos que não tem mais serventia para seus donos. 

Lixo, eu acho” (Aluno 3); “Resíduos que fazem mal quando 

descartados no meio ambiente” (Aluno 4); “São resíduos rígidos 

que demoram a ser degradados no ambiente quando 

descartados” (Aluno 5); “São resíduos que podem ser 

reutilizados em outros setores (reutilização: compostagem, 

reciclagem, etc)” (Aluno 6). 

Diante das respostas, é perceptível que essa parcela dos 

entrevistados conhecem a temática dos resíduos sólidos, 

porém, é notório em algumas fala a confusão entre os temos 

meio ambiente e natureza. Nessa concepção, Oliveira et al. 

(2016), afirmam que em muitos casos a expressão meio 

ambiente tem sido utilizada de forma superficial pelos 

indivíduos, dando a compreender que meio ambiente é a 

mesma coisa que natureza ou até mesmo, recursos naturais. 

Comutando uma confusão política e ideológica.  

Quando interrogados sobre a diferenciação entre os 

resíduos sólidos e lixo, mais da metade dos entrevistados 

(58,60%) não souberam responder, como mostra a Figura 2.  
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Figura 2. Existe diferença entre resíduos sólidos e lixo? Em 

caso afirmativo, diferencie. 

 
Fonte: Própria. 

 

A Figura 2 mostra ainda que 7,81% declarou que não 

sabe diferenciar e apenas 33,59% afirmam saber a diferença, 

alguns justificaram a diferença de maneira adequada, como: 

“Resíduo sólido pode ser reaproveitado para outras finalidades, 

o lixo não” (Aluno 1); “Lixo eu acho que é rejeito que deve ser 

mandado para aterros. Resíduos são materiais que ainda 

podem ser reutilizados” (Aluno 3); “Lixo é relacionado a algo 

inutilizável, enquanto resíduos sólidos podem ser tratados e 

reciclados” (Aluno 5); “Pode-se usar resíduos sólidos para 

composição de outras coisas, diferente de lixo que não usa” 

(Aluno 6). Já outros, mostraram confusão ao tentar distinguir um 

do outro: “Lixo não “há” uma serventia mas pode ser reutilizado, 

já os resíduos são os restos de algumas coisas e que 

geralmente serve apenas para descarte” (Aluno 2); “Lixo é a 

mistura de tudo que é ruim, contém resíduos sólidos, material 

orgânico, plástico, etc.” (Aluno 4). 

33,59%

7,81%

58,60%

Sim Não Não sei responder
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De acordo com Oliveira et al. (2016), o termo “lixo” 

apresenta vários significados diferentes, e que remete a 

sensação de repugnância, sujidade, entre outros sentimentos 

desagradáveis. E isso pode ser percebido, por exemplo, na 

resposta do Aluno 4 citada anteriormente. 

Segundo a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, os 

resíduos sólidos incluem resíduos orgânicos (matéria viva, 

restos de alimentos e dejetos humanos) e inorgânicos 

(materiais fabricados pelo homem, tais como plástico, vidro e 

metal), para os quais, seu destino deve ser de acordo com suas 

características. Já os rejeitos, no caso lixo, é todo material 

produzido de atividades humanas nas indústrias, comércios e 

residências, considerado inútil e deve ser destinado a um aterro 

sanitário.  

A classificação do termo resíduos sólidos entra em uma 

linguagem técnico-científica aplicada a diversos materiais 

descartados pelas atividades humanas, conforme citado por 

Gonçalves (2011), com efeito de posteriormente serem 

utilizados pela população, com o surgimento de novos 

materiais. 

A terceira pergunta direcionada ao público alvo foi de 

uma perspectiva mais objetiva, tendo certa ligação com o 

questionamento anterior. Quando indagados “O que você 

entende por reciclagem”? Os discentes explicam: “Reutilizar o 

produto ou objeto descartável” (Aluno 1); “Processo no qual 

resíduos sólidos são utilizados como matéria prima para fazer 

outros materiais” (Aluno 2); “Dar utilidade novamente a algo já 

utilizado e aparentemente sem utilidade ou sem importância” 

(Aluno 3); “É um método sustentável de reutilizar o lixo” (Aluno 

4); “Separar o lixo para a coleta seletiva para o 

reaproveitamento” (Aluno 5); “É a ação de reaproveitamento de 
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materiais, além de economizar, diminui a quantidade de lixo 

produzido” (Aluno 6). 

Na fala dos discentes com relação a reciclagem é 

constatado que, no geral, eles atribuem características de 

renovação para um futuro uso, porém, alguns utilizam as 

palavras reutilizar e reaproveitar como sinônimos. Como 

afirmado por Garcia et al. (2016), a reciclagem assume um 

papel importante na preservação do meio ambiente, pois além 

de diminuir a extração de recursos naturais, ajuda a devolver no 

planeta uma parte de seus produtos, reduzindo também o 

acúmulo de resíduos nas localidades. 

Em relação à existência de lixeiros de coleta seletiva 

para resíduos sólidos no Centro de Ciências Agrárias, a maioria 

dos entrevistados afirmaram que existem coleta seletiva no 

campus, como mostra a Figura 3. 

Analisando a Figura 3, é possível observar que a maioria 

dos entrevistados (53,12%) tem o conhecimento da existência 

de lixeiros para coleta seletiva, enquanto 21,88% das pessoas 

disseram que não existem, e 25,00% não souberam responder. 

Oliveira et al. (2016), afirmam que uma das opções eficazes 

para diminuir a quantidade de resíduos que se destinará para 

aterros sanitários é a coleta seletiva objetivando a reciclagem. 

Para isso, lixeiros em quantidades adequadas e campanhas de 

conscientização com as pessoas são fundamentais para se 

obter resultados neste sentido.     
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Figura 3. Existe lixeiros de coleta seletiva de resíduos sólidos 

no CCA? 

 
Fonte: Própria. 

 

Em relação aos impactos causados pelos resíduos 

sólidos, os alunos indicaram principalmente a contaminação 

das águas, como pode ser verificado nas respostas dos 

participantes: “Poluição dos solos, rios, lagos, fontes hídricas” 

(Aluno 1); “Matança de peixes, aves e outros animais, poluição 

dos lençóis freáticos” (Aluno 2); “Degradação do meio 

ambiente, bem como a poluição, dentre outros problemas que 

podem ser acarretados em decorrência disto” (Aluno 3).  

Outro problema citado, foi em relação a transmissões de 

doenças: “Contaminação ambiental, proliferação de vetores 

transmissores de muitas doenças, inclusive zoonose” (Aluno 4); 

“Transmissão de doenças” (Aluno 5); “Proliferação de insetos e 

microorganismos causadores de patógenos” (Aluno 6).  

Sobre o conhecimento dos entrevistados em relação ao 

destino final dos resíduos coletados no Campus, apenas 4,24% 

tinham conhecimento sobre o destino, como mostra a Figura 4. 

53,12%

21,88%

25,00% 

Sim Não Não sei responder
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Figura 4. Você sabe qual é a destinação final dos resíduos 

coletados no Campus? 

 
Fonte: Própria. 

 

Observa-se na Figura 4 que 95,76% não sabem o 

destino dos resíduos produzidos no Campus em que estudam, 

um fato preocupante uma vez que os próprios entrevistados tem 

conhecimento do impacto que os resíduos sólidos podem 

causar ao meio ambiente. Entre os demais, que afirmaram ter 

conhecimento sobre o destino final de alguns dos resíduos 

(4,24%), alguns apresentam respostas corretas: “Só sei do 

perfucortante, há uma empresa especializada que coleta” 

(Aluno 1); “O resíduo químico é destinado para uma empresa 

especializada. Já os demais resíduos não sei” (Aluno 2). Outra 

parcela, respondeu de forma equivocada: “lixão” (Aluno 3); 

“Aparentemente o mesmo destino dos resíduos do município, 

um lixão numa cidade vizinha” (Aluno 4).  

De acordo com a maioria das respostas dos 

entrevistados é notório a falta de clareza sobre o destino final 

dos resíduos produzidos no CCA, indicando certa 

4,24%

95,76%

Sim Não
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despreocupação com o assunto. Para Vidal; Maia (2018), a falta 

de esclarecimento pra população acadêmica sobre o destino 

dos resíduos produzidos pode induzí-los a não colaborar com a 

coleta seletiva, minimizando sua importância. 

Quando questionados sobre possíveis participações em 

atividades que gerassem resíduos sólidos, 68,64% dos alunos 

afirma que não, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5. Você já participou de alguma atividade no Campus 

que gerasse resíduos perigosos à saúde e/ou meio ambiente? 

Em caso afirmativo, qual o destino dado ao resíduo? 

 
Fonte: Própria. 

 

Essa afirmação negativa por mais da metade dos 

entrevistados pode estar relacionada com o período letivo em 

que o aluno se encontra, porém se faz necessária a 

implementação de atividade nos cursos de graduação que 

visem a melhor relação do meio ambiente com o indivíduo, 

formulando maneiras de preservação e conscientizações 

futuras, uma vez que em algum momento os alunos serão 

31,36%

68,64%

Sim Não
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responsáveis pela geração de resíduos perigosos. A 

diversidade de atividades desenvolvidas no Campus promovem 

a geração de resíduos que apresentam risco químico, físico, 

e/ou biológico. 

A minoria, representando 31,36%, afirmou que já 

participou de projetos com essa temática, porém ressaltam em 

suas falas “Não sei para onde vai o lixo hospitalar” (Aluno 1); 

“Material perfurcortantes são depositados em descartes para 

coleta por empresas terceirizadas” (Aluno 2); “Não sei 

responder. Penso que para o lixo” (Aluno 3); “Descarte para 

aterro” (Aluno 4); “Rios e esgotos” (Aluno 5).  

Em relação a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/10), os discentes foram perguntados se já conheciam, 

os percentuais estão expressos na Figura 6. 

 

Figura 6. Você conhece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/10)? 

 
Fonte: Própria. 

 

10,17%

89,83%

Sim Não
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Dos discentes questionados, 89,83% afirmam não saber 

do que se trata esta Lei nº 12.305/10. O referido documento  

enfatiza diagnósticos de retratação, contendo informações 

relevantes a origem, volume e caracterização dos resíduos 

sólidos, além de sua destinação adequada de maneira 

sustentável (GARCIA et al., 2016). 

Os dados obtidos demonstram a necessidade de 

atividades envolvendo esta temática, fornecendo conhecimento 

e consequentemente conscientizando as pessoas, não apenas 

dentro da instituição de ensino. A adequação na formação 

desses dicentes poderia ser através de implementações de 

disciplinas obrigatórias com o foco em ambiental, ou até mesmo 

a participação em projetos desenvolvidos por professores em 

conjunto com o Campus, voltados para a  conscientização aos 

envolvidos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os alunos apresentam déficit de conhecimentos 

relacionados ao tema abordado, visto que 62,50% não sabem 

definir resíduos sólidos e 58,60% não conseguem responder se 

existe diferença entre esses materiais e lixo propriamente dito. 

Além disso, 95,76% dos discentes desconhecem o destino que 

é dado aos diferentes resíduos gerados no campus, o que 

demonstra a necessidade da realização de atividades voltadas 

à educação ambiental. Em contrapartida, foi possível perceber 

que os participantes da pesquisa atribuem importância 

significativa ao processo de coleta, impactos ambientais e 

reciclagem. 

Mesmo não conhecendo a lei que trata sobre resíduos 

sólidos, os entrevistados mostraram grande interesse pela 
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causa salientando diversas justificativas, enfatizando a 

necessidade da conscientização em termos de formação e a 

preservação do meio ambiente de forma sustentável. 
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RESUMO: Medicamentos são produtos farmacêuticos 
tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, 
curativa ou paliativa. Após inutilizados, os medicamentos 
devem ter seu destino correto. O propósito desse estudo foi 
avaliar o conhecimento de pacientes atendidos na farmácia da 
UBS de Caturité – PB sobre descarte de medicamentos. Trata-
se de um estudo de campo de caráter quantitativo analítico, 
foram avaliados os pacientes atendidos na farmácia da UBS de 
Caturité. A amostra foi do tipo não probabilística, realizado com 
30 participantes. foi utilizado como instrumento questionários 
previamente formulados com perguntas objetivas e alternativas 
de múltipla escolha. A pesquisa revelou que 47% das pessoas 
descartam os medicamentos no lixo comum, 13% em pia, 37% 
em vaso sanitário e apenas 3% entregam à farmácia ou UBS. 
Mediante o apresentado, evidencia-se que a população não 
está munida das informações sobre o descarte correto e que o 
farmacêutico tem o papel essencial nesse processo, prestando 
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orientações em relação ao descarte correto de medicamentos 
e incentivando a redução desse descarte. 
Palavras-chave: Fármaco. Resíduos. Meio Ambiente. Riscos 
Ambientais. Resíduos Químicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os medicamentos em geral têm suma importância no 

auxílio do processo saúde/doença e na recuperação da saúde, 

havendo inúmeras variedades de classes terapêuticas para o 

tratamento das mais diversas patologias.  

 Com o avanço de pesquisas para o aprofundamento do 

conhecimento de doenças e aperfeiçoamento de tratamentos 

mais eficazes, surge a necessidade das indústrias 

farmacêuticas sintetizarem fármacos de tecnologias mais 

inovadoras, movimentando assim o mercado farmacêutico. 

Nessa perspectiva, podem-se observar as crescentes opções 

de medicamentos nas farmácias que são oferecidas aos 

pacientes como mercadorias comuns, aumentando assim, o 

índice da automedicação que favorece o acúmulo de 

medicamentos nos domicílios e consequentemente o descarte 

irregular dos mesmos. 

 Muitos são os motivos que podem levar ao descarte de 

medicamentos, por vencimento, por acúmulo de fármacos 

devido à mudanças de tratamentos ou medicamentos não 

fracionados de forma adequada. Sabe-se que há uma 

preocupação dos órgãos de vigilância de saúde em relação à 

forma como esses medicamentos são descartados, por haver 

um impacto ambiental decorrente da degradação de 

substâncias químicas que pode gerar uma alta toxicidade e 

também o risco de contaminação humana.  
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 A falta de conhecimento da forma adequada do descarte 

de medicamentos é uma problemática presente na vida de 

muitos cidadãos. A assistência e informação são de 

responsabilidade não apenas da esfera municipal de saúde, 

como abrange também as esferas estadual e federal.  

 Há uma crescente preocupação da forma do descarte 

adequado, pois o descarte inadequado pode causar sérias 

intoxicações ao ser humano e também danos ao meio 

ambiente. “A disposição inadequada dos medicamentos no 

ambiente pode contribuir para tornar esses resíduos disponíveis 

ao homem por meio da água, do solo e do ar” (KALINKE; 

MARTINS, 2014, p 526). 

 Além da carência de informação sobre o assunto em 

questão, há um acúmulo de medicamentos vencidos e sobras 

de tratamentos não finalizados. Segundo Gasparini et al (2011), 

os medicamentos que sobram de tratamentos finalizados e os 

que foram comprados em quantidades maiores que o 

necessário para o tratamento, são guardados pela maioria das 

pessoas para serem usados novamente, acarretando a falta de 

interesse por parte do paciente em se consultar novamente com 

o médico, até mesmo por carência de atendimentos de baixo 

custo ou por acreditar que não é preciso uma nova consulta 

reutilizando o mesmo tratamento e assim  se automedicando. 

 Neste sentido, o presente trabalho visou avaliar o 

conhecimento da população sobre o descarte de medicamentos 

e a forma como estão sendo descartados no município de 

Caturité - PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de campo de caráter quantitativo 

analítico, tendo em vista que se pretendeu coletar, interpretar e 

analisar dados em local de distribuição de produtos 

farmacêuticos de uso humano, bem como na investigação da 

literatura e legislação vigente. Nesse caso, não limitou-se 

apenas a nível de informação, mas também foi adequado a 

população alvo do município de Caturité-PB. O município de 

Caturité está localizada na Região Metropolitana de Campina 

Grande, Estado da Paraíba. Sua População segundo o IBGE 

de 2018, foi estimada em 4,807 habitantes. 

 A população da pesquisa foi os pacientes atendidos na 

farmácia da UBS de Caturité. A amostra foram os pacientes, 

que estavam em atendimento na UBS, é do tipo não 

probabilístico e aleatório, compreendendo 30 questionários.  

Para coleta de dados, optou-se pela aplicação de 

questionários, tendo em vista que a mesma permite identificar 

as variáveis individuais e/ou em grupo no que se refere ao seu 

contexto histórico, socioeconômico e cultural específico. Os 

questionários utilizados foram previamente formulados com 

perguntas claras e objetivas com alternativas de múltipla 

escolha.  

A análise dos dados foi realizada através de gráficos e 

tabelas obtidos em programa de software, Microsoft Excel. Foi 

utilizada a ferramenta para uma análise estatística dos dados 

coletados. 

A pesquisa foi de caráter voluntário. Os participantes 

poderiam se recusar a respondê-lo a qualquer momento do 

questionário. O trabalho segue o que rege a resolução 466/12 
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do conselho nacional de saúde, no que diz  respeito a pesquisas 

envolvendo seres humanos, com o número de aprovação CAE 

84367118.0.0000.5187.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a aplicação do questionário, foram reunidos os 

dados obtidos e realizada as análises dos resultados. Das 

pessoas que participaram da pesquisa, 17% tinham idades 

entre 18 e 25 anos, 30% têm entre 26 e 35 anos, 23% entre 36 

e 45 anos, 13% 46 e 55 anos e 17% das pessoas têm idade 

superior a 55 anos, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1. Delineamento socioeconômico 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

IDADE PERCENTUAL (%) 

18 -25 17% 
26-35 30% 
36-45 23% 
46-55 13% 

Acima de 55 17% 
ESCOLARIDADE PERCENTUAL (%) 

Ensino Fundamental 
incompleto 

17% 

Ensino Fundamental 
completo 

3% 

Ensino Médio incompleto 13% 
Ensino Médio completo 40% 

Ensino Superior incompleto 7% 
Ensino Superior completo 17% 

Pós-graduação 3% 
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Ainda de acordo com a tabela 1, o grau de instrução dos 

participantes é  um percentual de 40% com o ensino médio 

completo e 17% com o ensino superior completo. 

 O Brasil é um dos maiores consumidores de 

medicamentos e a automedicação é um dos fatores 

contribuintes para as sobras de medicamentos nos domicílios, 

tanto que 100% dos participantes da pesquisa afirmaram 

possuir medicamentos em suas residências. Outros fatores 

pertinentes às sobras de medicamentos são a falta de 

fracionamento, a não adesão ou o abandono do tratamento. 

Com isso gera o acúmulo de medicamentos inutilizados, 

resultando na expiração dos prazos de validade desses 

medicamentos. Segundo Balbino e Balbino (2011), o mercado 

farmacêutico brasileiro movimenta bilhões de reais anualmente, 

tanto na fabricação dos medicamentos através de indústrias 

nacionais e internacionais, quanto na distribuição e consumo 

dos mesmos, provocando um grande acúmulo de resíduos 

sólidos.  

 Autores como Serafim et al (2007), relatam que os 

medicamentos líquidos, quando vencidos, devem ser 

descartados em água corrente (pia, tanque ou vaso sanitário), 

sendo a embalagem, após lavada, descartada no lixo comum e 

os medicamentos sólidos poderiam serem dissolvidos em água 

e descartados em água corrente. Já os medicamentos de 

controle especial como psicotrópicos (tarja preta), 

antimicrobianos, hormônios, citostáticos, antineoplásicos, 

imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores e 

antirretrovirais devem ser encaminhados para local responsável 

pela coleta. Porém, sabe-se que nenhum medicamento deve 

ser descartado em esgoto doméstico pelo impacto que causa 
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ao meio ambiente e o risco eminente de contaminação de rios, 

estações de tratamento de água, animais e seres humanos. 

 Ao ser perguntado se o participante costuma verificar o 

prazo de validade de seus medicamentos, 63% responderam 

que sim e 37% responderam que não costumam verificar o 

prazo de validade. E quando o questionamento foi sobre qual a 

frequência que os mesmos olham o prazo de validade de seus 

medicamentos, 27% informaram que verificam a validade 

apenas quando compram, 37% quando utilizam o 

medicamento, como observado na figura 1. 

 

Figura 1. Frequência com que os participantes verificam a 
validade de seus medicamentos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

De acordo com Silvestre (2006), em relação aos 

medicamentos vencidos, uma das preocupações está nas 

alterações que os medicamentos vencidos podem causar na 

constituição normal da atmosfera, enquanto poluentes, 

interferindo sobre o homem ou outros animais, vegetais e 

minerais.   

27%

37%

23%

3%

10%

Quando compra

Quando utiliza o medicamento

Quando compra e quando utiliza

Nunca verifica

Meses depois
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O prazo de validade de um medicamento se refere ao 

tempo limite que o fabricante garante a estabilidade e eficácia 

do mesmo. Sendo assim é muito importante sempre verificar se 

o medicamento está no prazo de validade indicado pelo 

fabricante, pois um medicamento fora do prazo de validade 

pode oferecer riscos à saúde, causar efeitos indesejados ou o 

medicamento pode perder a sua eficácia, ou seja, não fazer 

efeito. 

A falta de informação a cerca da forma correta de 

descarte é a causa das pessoas descartarem seus 

medicamentos em desuso ou vencido em locais inadequados, 

como por exemplo, lixo comum ou rede de esgoto, conforme a 

figura 2. 

 

 Figura 2. Forma de descarte utilizada pelos pacientes.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 “O descarte inadequado de medicamentos é feito pela 

maioria das pessoas por falta de informação e divulgação sobre 

47%

37%

13%

3%

Lixo comum Vaso Sanitário

Pia/Tanque Farmácia ou posto de saúde
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os danos causados ao meio ambiente e por carência de postos 

de coleta” (GASPARINE, 2011, p 42). 

O descarte de medicamentos realizado por meio de pias, 

vasos sanitários e lixo comum é a forma que mais acarreta em 

contaminação de solos e rios. 

 Como exemplo de contaminação de rios podemos citar 

o estrógeno, que é um hormônio feminino, “esse hormônio pode 

afetar o sistema reprodutivo de organismos aquáticos, 

acarretando na feminização de peixes machos que habitam em 

ambientes contaminados” (UEDA et al. 2009, P. 3).  

Segundo Serafim et al. (2007), 20% dos medicamentos 

adquiridos são descartados na rede de esgotamento sanitário 

ou lixo doméstico.  

 Os medicamentos que são descartados em lixo comum 

e rede de esgoto não se caracterizam como resíduos sólidos. 

De acordo com Machado (2006), o conceito de resíduo sólido é 

definido como lixo, refugo, descarga de materiais sólidos, como 

resíduos de materiais provenientes de operações industriais, 

comerciais e agrícolas, porém não incluem materiais sólidos ou 

dissolvidos em esgotos domésticos e não tem significado 

poluente já existentes e reconhecidos como resíduos como por 

exemplo lama, resíduos dissolvidos ou suspensos na água, 

encontrados nos efluentes industriais e materiais dissolvidos 

das correntes de irrigação ou outros poluentes comuns da água. 

Diante do pressuposto, existe a preocupação da relação 

dos medicamentos descartados em esgotos domésticos não 

terem associação com os resíduos sólidos, portanto há a 

necessidade de legislações mais claras a respeito do descarte 

de certos medicamentos.  
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Quando foi perguntado aos voluntários sobre a opinião 

dos mesmos em jogar medicamentos no lixo, 23% informaram 

que é normal, 30% incorreto e 47% dos entrevistados nunca 

pensaram no assunto, conforme a figura 3. 

 

Figura 3. Opinião da população sobre descartar medicamento 
no lixo comum. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Segundo estudo de Alencar et al (2014), a carência de 

postos de coletas e a falta de informação pelos profissionais de 

saúde é uma realidade, o que contribui para o descarte 

indevido. Ainda de acordo com o estudo de Alencar et al. 

(2014), os resultados apontaram que grande parte da 

população não tem consciência dos atos cometidos e seus 

23%

30%

47%

Normal

Incorreto

Nunca pensou no
assunto
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impactos e também não possuem informações claras sobre o 

descarte adequado. 

De acordo com esta pesquisa realizada no município de 

Caturité, 53% dos entrevistados acreditam que o descarte de 

medicamento em lixo comum, em pia ou esgoto pode ser 

perigoso para a saúde da população, 10% informam que não 

há perigo e 37% dos entrevistados não souberam informar, 

como observa-se na figura 4. 

 

Figura 4. Opinião dos participantes sobre o perigo de jogar 
medicamentos no lixo ou esgoto. 
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10%

20%
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40%

50%
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53%
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Conforme Gasparini (2011), a educação da população é 

de extrema importância na solução dos problemas causados 

pelos medicamentos quando são de forma inadequada 

descartados no meio ambiente. Ou seja, para que o descarte 

seja exercido de forma racional, é necessária a educação da 

população, juntamente com a consciência ambiental e o acesso 

à informação ambientalmente adequada, para que diante dessa 

informação, possa exercitar de forma adequada o 

desenvolvimento da sustentabilidade.  

 É importante que seja mencionado que a 

responsabilidade sobre o descarte de medicamento também se 

abrange às políticas públicas, pois consta na Constituição 

Federal no art. 196.   
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução de risco de 
doença e de muitos agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” 
(CONSTITUIÇÃO FEDEREAL, 1988, p 164).  
 

  No Brasil, ainda não há lei nacional vigente que 

regulamenta o descarte correto de medicamentos, o que existe 

é o projeto de lei 2.121/11 que obriga a rede farmacêutica a se 

responsabilizar pelo descarte de medicamentos (SIS SAÚDE). 

 “Embora em nível nacional, não tenha estabelecidas 

soluções corretas para o descarte final de medicamentos, há 

municípios que já possuem legislação específica sobre o 

assunto” (MOROSINE, 2015, p 28). 

“Na Paraíba, a lei de nº 9.646/11 obriga drogarias e 

farmácias, inclusive as de manipulação, a instalar pontos de 
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coletas de medicamentos já comercializados” (MOROSINE, 

2015, p 28), porém não há dispositivos para o descarte correto 

e tampouco fiscalização desses pontos de coletas 

Foi questionado aos participantes quais os problemas 

conhecidos por eles em jogar os medicamentos no lixo ou 

esgoto. Os mesmos informaram contaminação do solo (67%), 

contaminação de alimentos (10%), aumento da resistência de 

bactérias aos medicamentos (6%) e intoxicação de pessoas 

relacionada ao trato do lixo (17%) (Figura 5). 

 

Figura 5. Problemas conhecidos da população em descartar 
medicamentos em lixo ou esgoto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Em um estudo feito por Pinto et al. (2014) realizado para 

conhecer a destinação dada aos medicamentos vencidos em 

residências de alunos de graduação e técnicos situadas na 

região de Paulina (SP), observou-se que as classes de 

medicamentos mais descartados são os Antibióticos (39%), 

analgésicos (33%) e anti-inflamatórios (16%).  

Esses fármacos podem ser poluentes de rios e solo, 

devido ao descarte incorreto, bem como podem ser 

encontrados no meio ambiente como metabólito final de 

excreção do organismo por meio de urina e fezes, já que alguns 

medicamentos podem não sofrer alterações no organismo e 

serem excretados.  

Pesquisas revelam que, “ao serem consumidos, até 80% 

dos antibióticos são excretados sem ser metabolizados, junto 

com bactérias resistentes” (ONU 2017).  

Diante do exposto, a ONU alerta que instalações para o 

tratamento de esgoto não conseguem remover todos os 

antibióticos e bactérias resistentes da água, inclusive centros 

de purificação podem ser focos para o desenvolvimento da 

resistência microbiana. 

 É notório os riscos à saúde e o impacto ambiental que o 

descarte inadequado de medicamentos pode causar.  

 Cabe às autoridades responsáveis a incumbência de 

orientar a população quanto ao descarte correto de 

medicamentos, exigir das farmácias e órgãos de saúde a 

responsabilidade de recolher os medicamentos em desuso da 

população, realizando o descarte correto e também de fiscalizar 

e fazer com que essas farmácias e órgãos de saúde façam o 

seu papel de recolhimento e descarte adequados. 
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CONCLUSÕES  

 

Mediante a todos os aspectos apresentados, evidencia-

se que a sociedade não está munida de informações acerca dos 

descartes de medicamentos, nem dos locais próprios para o 

descarte e a forma de fazê-lo.  

Atualmente não existe, em esfera nacional, uma lei que 

imponha aos órgãos de saúde a responsabilidade de realizarem 

o recolhimento desses medicamentos junto à população para 

assim executar o descarte correto, surgindo um grande 

problema. 

 Para evitar os problemas decorrentes do descarte de 

medicamentos, tem que haver uma parceria entre a população 

e os governantes para a solução desse grave problema 

ambiental, através da implantação de pontos para coleta dos 

medicamentos nas drogarias e postos de saúde para serem 

encaminhados ao descarte adequado.  

A população deve também ser instruída através de 

campanhas realizadas pelos órgãos competentes, laboratórios 

fabricantes e drogarias, com intuito de esclarecer não só sobre 

o descarte, mas também sobre o consumo exacerbado de 

medicamentos, sobre a importância de fazer o tratamento 

completo dos medicamentos prescritos e também sobre o 

impacto que o descarte feito de forma errônea causa ao meio 

ambiente e a saúde de quem os cercam. O farmacêutico tem o 

papel essencial nesse processo prestando orientações em 

relação ao descarte correto de medicamentos e incentivar a 

redução desse descarte. 
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RESUMO: O gerenciamento do lixo, seja ele comum ou 
infectante, é atualmente um dos maiores problemas 
socioeconômicos mundiais. Diversas doenças são causadas 
pelo mau processamento e destino inadequado do lixo, que 
influenciam tanto as questões de ordem ambiental quanto de 
saúde. Considerando a importância para a redução do impacto 
ambiental e financeiro gerados pela produção de lixo, o objetivo 
deste trabalho é apresentar os custos relacionados ao 
gerenciamento de resíduos sólidos infectantes em um hospital 
universitário da região Nordeste do Brasil. Trata-se de um 
descritivo, transversal e abordagem quantitativa, desenvolvido 
em um hospital universitário conveniado ao Sistema Único de 
Saúde, que disponibiliza atendimento multiprofissional em 
diferentes especialidades a toda população do Estado do Rio 
Grande do Norte. O estudo mostra que existe um elevado gasto 
financeiro com a coleta de resíduos, que podem ser diminuídos 
através de atividades de educação, capacitação e treinamento 
dos envolvidos no manejo dos resíduos infectantes. 
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Palavras-chave: Resíduos em serviços de saúde. 
Gerenciamento. Controle de custos. 
  

INTRODUÇÃO 

 As questões ambientais que o planeta enfrenta são 

qualitativamente e quantitativamente diferentes das do 

passado: as mudanças trazidas pela sociedade 

contemporânea, principalmente pelo consumo desenfreado de 

bens e serviços, e pelo advento do capitalismo, transformam o 

meio ambiente e, assim, ameaçam a vida no planeta Terra 

(POZZETTI, MONTEVERDE, 2017). 

 O problema assume proporções tão gigantescas que 

várias Conferências Internacionais já foram realizadas, no 

intuito de se discutir e encontrar soluções para o problema 

ambiental do planeta. Dentre as quais se destaca a Conferência 

realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro em 1992, que 

foi de grande importância, ficando internacionalmente 

conhecida como Rio/92. Os compromissos específicos 

adotados nessa conferência incluíram as seguintes 

convenções: uma sobre Mudança do Clima e a outra sobre 

Biodiversidade e uma Declaração sobre Florestas (MOREIRA, 

2011).  

 O gerenciamento do lixo é atualmente um dos maiores 

problemas socioeconômicos mundiais. Diversas doenças são 

causadas pelo mau processamento e destino inadequado do 

lixo, que influenciam tanto as questões de ordem ambiental 

quanto de saúde.  

No ambiente, o lixo repercute na proliferação de vetores 

transmissores de doenças, gerando produtos tóxicos, 

contaminando o solo e os lençóis freáticos, as plantações de 

alimentos, o ar, entre outros. Na saúde, reflete não só nos que 
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trabalham em contato direto com o lixo, mas, em toda a 

população que está sujeita aos efeitos nocivos que podem advir 

do gerenciamento inadequado do lixo. Como por exemplo, 

infecções intestinais e estomacais, problemas de irritação de 

vias aéreas, problemas de pele, dentre outros (CARDOSO; 

CARDOSO, 2016). 

O lixo pode ser classificado de diversas maneiras. 

Conforme o risco potencial: classe I - perigosos, são aqueles 

que apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental por serem inflamáveis, corrosivos, 

reativos, tóxicos, patogênicos, carcinogênicos, teratogênicos e 

mutagênicos; Classe II - não perigosos que se dividem em 

Classe II A - não inertes, são os que não apresentam perigo, 

mas em contrapartida apresentam características como 

combustibilidade e solubilidade em água; e a classe II B - 

Inertes, não solúveis em água e geralmente recicláveis 

(BRASIL, 2010). 

De acordo com a origem dos resíduos podem ser 

classificados em: domiciliar, que corresponde ao lixo originado 

em atividades domésticas e residências; comerciais gerados 

nessas atividades, exceto atividades de limpeza urbana, dos 

serviços públicos; de saneamento básico, de serviços de saúde, 

da construção civil e agrossilvopastoris público, de serviços de 

saúde; industrial, produzidos nos processos e instalações 

industriais; agrícola, correspondente aos lixos das atividades 

agropecuárias e os entulhos (GARCIA et al., 2016). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

define resíduos sólidos como resíduos em estado sólido e 

semissólidos, produtos da ação da indústria, de atividades 

domésticas, do comércio, de serviços agrícolas e também de 
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serviços hospitalares (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004). 

As instituições hospitalares são os maiores centros de 

produção de todo o tipo de resíduos: dejetos patológicos ou 

anatômicos, sangue e derivados, secreções, excrementos 

humanos infectados, peças anatômicas, ataduras, sondas e 

cateteres, sobras de alimentos, materiais perfurocortantes, 

além de papéis e lixo de toda ordem.  

     Os Resíduos Sólidos Hospitalares, também 

denominados lixo hospitalar, estão incluídos nos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) produzidos pelas atividades 

exercidas nos ambientes prestadores de serviços de saúde. 

Esse tipo de lixo pode transfigurar-se em um enorme problema 

de saúde pública, devido ao não cumprimento de normas de 

descarte, e principalmente pela falta de informações da 

população sobre suas singularidades, ocasionando riscos à 

saúde (CAFURE; PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2015). 

     Devido ao manejo inadequado dos resíduos, em dois de 

agosto de 2010 foi sancionada a lei nº 12.305 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos que apresenta como 

alguns objetivos a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental; a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; o estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 

ambientais; redução do volume e da periculosidade dos 

resíduos perigosos; o incentivo à indústria da reciclagem; a 

gestão integrada de resíduos sólidos; a capacitação técnica 

continuada na área de resíduos sólidos; a regularidade, 
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continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; a integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

o estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 

produto; incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental e empresarial; o estímulo à rotulagem ambiental e ao 

consumo sustentável (BRASIL, 2010). 

Com o crescimento da preocupação relacionada ao 

impacto causado pelo lixo no meio ambiente, vêm sendo 

discutidas maneiras de reaproveitá-lo. Uma dessas maneiras é 

a reciclagem, que é processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos. A reciclagem porém, não pode ser 

feita com todos os tipos de resíduos, como é o caso dos 

Resíduos sólidos hospitalares.  

Para isso, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) N. 306/04 que dispõe sobre o regulamento técnico do 

gerenciamento desses resíduos. O gerenciamento dos RSS 

constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados, com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente (CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE, 2005). 

Regulamentado pelas resoluções supracitadas, existe o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), esse documento estabelece as ações de manejo dos 



CUSTOS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES EM 
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

315 
 

resíduos provenientes dos estabelecimentos de saúde. O 

PGRSS orienta o tratamento e a disposição final dos RSS, 

devido a necessidade de cada resíduo receber um tratamento 

diferenciado. É um plano que deve ser elaborado em todos os 

estabelecimentos de saúde e ser monitorado e avaliado 

constantemente. O cumprimento desses planos gerenciais 

repercute nos custos do manejo dos resíduos hospitalares 

(BRASIL, 2010). 

Uma das obrigatoriedades no plano é a segregação dos 

resíduos. A segregação consiste na separação dos resíduos no 

momento e local de sua geração de acordo com suas 

características físicas, químicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos (BRASIL, 2004). 

Em ambientes hospitalares, o lixo deve ser 

acondicionado em locais apropriados e deve seguir as 

recomendações da Norma Brasileira (NBR) N. 7.500 da ABNT: 

Grupo A - lixo biológico; Grupo B - lixo químico; Grupo C - lixo 

radioativo; Grupo D - lixo comum; Grupo E - perfurocortantes. 

São infectantes os lixos que representam risco de 

contaminação, como por exemplo restos de material de 

laboratório, seringas, agulhas, hemoderivados, entre outros. Os 

lixos classificados como radioativos são os produtos 

quimioterápicos, radioativos e medicamentos com validade 

vencida. E o grupo D refere-se aos que são também produzidos 

em residências. Se a separação dos lixos for feita de forma 

apropriada, tem contribuição importante nos custos da 

instituição. Pois ao misturar lixo biológico (Grupo A) e lixo 

comum (Grupo D), por exemplo, os pertencentes a classe D, se 

tornarão A, tendo assim um maior custo no seu gerenciamento 

do que se fossem separados de maneira correta. (FÓRUM 

INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2017). 
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Com o objetivo de que não ocorram essas falhas, o lixo 

segue um fluxo de gerenciamento que deve ser respeitado. 

Inicia-se pela minimização de resíduos, que deve ser iniciado 

antes da produção dos mesmos através de modificações nos 

procedimentos adotados, substituições de materiais, adoção de 

políticas de estoque, entre outros; depois vem a geração, 

segregação e acondicionamento, que se refere a produção, 

separação adequada e destino intermediário; o 

acondicionamento intermediário, onde alguns recipientes 

maiores são mantidos, e devem estar próximos às enfermarias 

e não deve ser acessível a pessoas não autorizadas; em 

seguida, o transporte interno, que devem ser realizados em 

contêineres fáceis de carregar, descarregar e limpar, de 

preferência sem arestas. Um fator importante no transporte 

interno é o planejamento das rotas, para evitar que carros com 

material contaminado transitem em áreas limpas.  

Após o transporte, o armazenamento central, que deve 

ter dimensões de acordo com o volume dos resíduos gerados. 

Após estas etapas, tem o transporte externo, que deve ser feito 

por um veículo exclusivo para esta tarefa. Em seguida, o 

tratamento do lixo que pode ser em autoclaves, com 

desinfetantes químicos ou incineração. Por fim, a disposição 

final, que pode ser em lixões, aterros controlados ou aterros 

sanitários. (KOPP; ARAUJO; FIGUEIREDO, 2013). 

O gerenciamento dos resíduos tem impacto positivo para 

o meio ambiente, no entanto, pode comprometer os recursos 

financeiros destinados à manutenção dos serviços de saúde, 

pois, se a estes forem dadas formas inadequadas de 

tratamento, podem se tornar um componente gerador de custos 

significativos para o orçamento da saúde pública (ZAJAC et al., 

2016). 
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Considerando a importância para a redução do impacto 

ambiental e financeiro gerados pela produção de lixo, o objetivo 

deste trabalho é apresentar os custos relacionados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos infectantes em um hospital 

universitário da região Nordeste do Brasil e provocar uma 

reflexão acerca das dificuldades do gerenciamento de resíduos 

hospitalares sólidos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal de 

abordagem quantitativa, desenvolvido em um hospital 

universitário conveniado ao Sistema Único de Saúde, que 

disponibiliza atendimento multiprofissional em diferentes 

especialidades a toda população do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

A instituição estudada, disponibiliza aproximadamente 

7.800 internações anuais, em 236 leitos para pacientes clínicos 

e cirúrgicos. Possui ambulatório, no qual são realizadas em 

média 121 mil consultas por ano e mais de 10 mil exames de 

alta complexidade e 345 mil procedimentos de média 

complexidade. O hospital é também referência em educação, 

constituindo campo de atividades práticas para mais de 1.000 

alunos de graduação e pós-graduação dos cursos da área da 

saúde. 

     Os dados foram coletados em julho de 2018 junto à 

unidade de administração da hotelaria hospitalar, que dispõe de 

sistema informatizado para acompanhamento dos custos. Para 

o registro dos dados foi elaborado um instrumento tipo planilha 

para possibilitar a compilação das informações referentes ao 

recolhimento de lixo infectante abrangendo o período de janeiro 

de 2017 a abril de 2018. 
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Os dados obtidos foram dispostos em números 

absolutos, com valores monetários em reais, apresentados 

descritivamente em tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

         Com o intuito de garantir adequação no tocante a coleta, 

tratamento e descarte dos resíduos hospitalares, Pozzeti; 

Monteverde (2017) alertam para a necessidade da gestão das 

instituições possuírem um plano de gerenciamento de lixo bem 

definido, incluindo protocolos, sistemas e processos de 

descarte desde o momento da segregação, no leito do paciente, 

até o descarte final. Também se faz importante obedecer às 

legislações vigentes nas três esferas: município, estado e 

federação. 

         Essa preocupação referente às disposições finais dos 

resíduos, se dá devido serem percebidos como um grande 

problema. Isso ocorre pelo fato da heterogeneidade e das 

consequências geradas pelo mau gerenciamento dos resíduos, 

que podem acometer direta ou indiretamente os envolvidos 

(KOPP; ARAUJO; FIGUEIREDO, 2013). 

 Se de um lado o gerenciamento dos resíduos tem 

impacto positivo para o meio ambiente, por outro, pode 

comprometer os recursos financeiros destinados à manutenção 

dos serviços de saúde, pois se a estes forem dadas formas 

inadequadas de tratamento, podem se tornar um componente 

gerador de custos significativos para o orçamento da saúde 

pública. 

     Os resíduos hospitalares são armazenados em 

recipientes chamados bombonas, que possuem uma 

capacidade volumétrica de 200 litros, equivalente à cerca de 25 

quilogramas (kg). Cabe ressaltar que a bombona vazia pesa 
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oito quilogramas, totalizando o máximo de 33 kg após seu 

preenchimento total. 

Na instituição estudada, a coleta é realizada diariamente 

de segunda a sexta-feira por uma empresa especializada e 

credenciada junto aos órgãos de fiscalização do município, 

contratada por meio de licitação pública. Os resíduos coletados 

são transportados pela empresa e incinerados em um Estado 

vizinho. 

As tabelas 1 e 2 apresentam os valores de controle das 

coletas de resíduos e seus respectivos custos financeiros, 

levando em consideração que o recolhimento de resíduos de 

uma bombona de 200L custa R$ 80,62. 

  

Tabela 1. Distribuição dos custos hospitalares com a coleta 

de resíduo hospitalar de janeiro a dezembro de 2017 em um 

hospital universitário do Rio Grande do Norte, 2018. 

 

MÊS BOMBONAS COLETA 
EXTRA 

VALOR FINANCEIRO 
EM REAIS 

JAN  502  02 R$ 40.471,24 

FEV  493  32 R$ 39.745,66 

MAR  577  17 R$ 46.517,74 

ABR  528  28 R$ 42.567,36 
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 MAI  578  19 R$ 46.598,36 

 JUN  562  14 R$ 45.308,44 

 JUL  551  - R$ 44.421,62 

 AGO  538  09 R$ 43.373,56 

SET  533  11 R$ 42.970,46 

OUT  515  02 R$ 41.519,30 

NOV  502  - R$ 40.471,24 

DEZ  524  - R$ 42.244,88 

 TOTAL  6403  134 R$ 516.209,86 

Fonte: Unidade de hotelaria do hospital. 

Durante a prática hospitalar observa-se a dificuldade de 

segregação dos resíduos em infectante e comum. Pode-se 

observar muitos profissionais desprezando resíduo comum, 

como papéis e embalagens, em local para lixo infectante. A 

segregação deve ser realizada na fonte de geração, 

condicionada a uma ampla capacitação da equipe 

multiprofissional, sendo esta etapa considerada uma das mais 

importantes para o sucesso da implantação do Plano de 

Gerenciamento de dos Resíduos de Saúde (BRASIL, 2010). 
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Tabela 2. Distribuição dos custos hospitalares com a coleta 

de resíduo hospitalar de janeiro a abril de 2017 em um 

hospital universitário do Rio Grande do Norte, 2018. 

MÊS BOMBONAS COLETA 

EXTRA 

VALOR 

FINANCEIRO 

JANE  555 -  R$ 44.744,10 

FEVE  478 -  R$ 38.536,36 

MAR  494 -  R$ 39.826,28 

ABR  521 -  R$ 42.003,02 

 TOTAL  2048    R$ 165.109,76 

Fonte: Unidade de hotelaria do hospital. 

 

     Uma pesquisa realizada em Porto Alegre no Rio Grande 

do Sul, teve como objetivo analisar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos produzidos em 28 hospitais.  O estudo 

destacou que a capacitação de profissionais sobre a 

importância da correta segregação, armazenagem e manuseio 

dos resíduos está diretamente ligada ao sucesso do 

gerenciamento dos RSS (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2002). 

O mesmo estudo discorre que a segregação na origem 

e o encaminhamento à reciclagem, reduzem o volume de 

resíduos destinados ao aterro sanitário, trazendo benefícios 

sociais e ambientais. Vale ressaltar que também há economia 
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de recursos financeiros para o estabelecimento de saúde 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2002). 

         Na América Latina, e no Brasil, os problemas 

relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 

principalmente referentes às etapas de acondicionamento e 

destinação final, têm contribuído de forma importante para o 

impacto ambiental e o agravamento de diversas doenças que 

podem acometer a população (LEMOS; SILVA; PINTO, 2010). 

         A reciclagem atua tanto como uma fonte de redução de 

custos como uma forma de reduzir o impacto ao meio ambiente. 

Um estudo realizado em 14 hospitais de Campina Grande 

observou que apenas 21,43 % dos hospitais realizam a 

reciclagem; isso enfatiza a falta de cuidado para com o impacto 

ocasionado pela geração dos resíduos. Os 21,43% que 

apontaram a reciclagem de algum resíduo, limitavam-se à 

reciclagem de tubos de soro (CATÃO et al., 2007). 

 A falta de informação e treinamento dos profissionais nas 

unidades geradoras de resíduos hospitalares, quanto da 

segregação incorreta de tais resíduos, é um grande problema, 

pois implica na potencialização de riscos direto à saúde de 

diversos profissionais e pacientes daquela unidade, e quando 

deslocados para o ambiente externo, podem causar problemas 

ambientais e torna-se também fator exponencial de risco à 

saúde da população residente próxima à área de destinação 

final dos resíduos.  

A realidade mostra a existências de inúmeras regras 

jurídicas que abarcam detalhadamente o assunto, 

possibilitando a minimização dos efeitos decorrentes do resíduo 

hospitalar ao meio ambiente. No entanto, existe um déficit na 

execução da fiscalização que resulta em um obstáculo para a 

efetivação das políticas públicas de combate aos prejuízos 
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ambientais. É necessário, portanto, que o Poder Público invista 

na fiscalização de normas ambientais e sanitárias, para os 

setores públicos e privados, para que se possa inibir as 

transgressões e de fato, os prejuízos ambientais (POZZETTI, 

MONTEVERDE, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

     Os resultados do estudo demonstram que os recursos 

financeiro gastos com a coleta de resíduos na instituição 

pesquisada são elevados, especialmente relacionados a 

necessidade frequente de coletas extras. Esse achado, denota 

a necessidade de se investigar os motivos que levaram à 

realização dessas coletas extras, não apenas visando a 

redução de custos, mas, também do impacto para o meio 

ambiente. 

     Uma ferramenta útil na redução desses índices seria a 

promoção de atividades de educação permanente em saúde 

para os profissionais da instituição, bem como treinamentos 

relacionados ao manejo dos resíduos sólidos.  

A educação em saúde é destinada a criar condições e 

possibilidades para a modificação dos sujeitos, de uma maneira 

que lhes permita o aprimoramento da cidadania, conscientes e 

coerentes de suas responsabilidades e compromissos frente a 

sociedade. Isto porque a relação estabelecida entre ser sujeito 

e sociedade está profundamente vinculada a uma teia de 

interesses e compromissos mútuos. Sendo assim, a 

capacitação dos profissionais acarreta a melhoria de suas 

formações e benefícios para a população usuária dos serviços 

de saúde e para o equilíbrio do meio ambiente.  
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 Munidos com o conhecimento à respeito dos locais 

corretos para descarte de materiais usados no seu dia a dia de 

trabalho, os próprios profissionais contribuem diretamente para 

a queda das despesas nessa área. A RDC n.o 33/2003 enfatiza 

que a capacitação de funcionários envolvidos no gerenciamento 

de resíduos deve ser realizada em sua admissão e 

periodicamente.  

 A deficiência do conhecimento na segregação correta do 

material infectante não será resolvida simplesmente com 

capacitações pontuais, exigindo-se profissionalismo e 

comprometimento de todos os trabalhadores envolvidos, 

fomentando-se programas eficazes de reciclagem e 

capacitação, com ciclos periódicos e sistemáticos. 

Lidar com os RSS não deve ser apenas uma questão de 

obediência às leis e normas por meio da contratação de um 

serviço, mas sim de envolvimento profissional que implique em 

mudança de conduta, tanto por parte de quem produz os 

resíduos, como da população em geral, especialmente quando 

se trata de resíduos infectantes, causadores de grande impacto 

e inúmeros prejuízos ambientais, até mesmo danos 

irreparáveis, bem como agravos a saúde pública. 
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RESUMO: O manejo inadequado dos resíduos sólidos gera 
malefícios ao meio ambiente e, consequentemente, à espécie 
humana, em destaque os resíduos sólidos dos serviços de 
saúde que são gerados por estabelecimentos responsáveis por 
prestar os cuidados em saúde. OBJETIVO: destacar a 
importância do enfermeiro no processo de educação em saúde 
e o gerenciamento correto dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde. METODOLOGIA: estudo de revisão narrativa 
bibliográfica, realizado nas bases de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde, MEDLINE e em órgãos nacionais. Como critérios de 
inclusão foram utilizados textos completos disponíveis 
gratuitamente, de julho de 2018 a setembro de 2018, em 
português e inglês. RESULTADOS: são grandes os impactos 
negativos que um mau gerenciamento destes resíduos causa ao 
meio ambiente e à saúde coletiva. Os resíduos sólidos são 
compostos por diferentes divisões geradas nas suas seções e 
possuem um gerenciamento interno e externo dividido em 
etapas. Sendo assim, é imprescindível um tratamento 
significativo, de modo a evitar sua exposição e prevenir 
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acidentes aos seres humanos envolvidos e ao meio ambiente na 
sua destinação final. CONCLUSÃO: treinamentos, educação 
continuada e permanente são os melhores meios para se obter 
um gerenciamento correto e de qualidade, uma vez que a 
educação entre os profissionais deverá orientar, motivar, 
sensibilizar e mantê-los, permanentemente, informados sobre os 
riscos e procedimentos adequados ao gerenciamento de 
resíduos. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Resíduos sólidos. Saúde 
pública. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada n. 

306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), um dos fatores mais importantes para um correto 

manejo dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS) é 

a manutenção de um programa de educação continuada e ter 

um plano de resíduo de conhecimento dos profissionais da 

instituição, tencionando a redução dos riscos de infecções, 

acidentes ocupacionais e preservação do ambiente. Com isso, 

devem-se propor ações para gerenciar os resíduos dentro e 

fora dos estabelecimentos de saúde, desde o momento em que 

são gerados até a disposição final.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída 

pela Lei Federal nº 12.305/2010 e sua regulamentação foi 

realizada pelo Decreto nº.7.404/2010, com a proposta de 

gestão adequada dos resíduos sólidos, ao passo que gerencia 

a coleta, a reciclagem, a segregação e destino final de forma 

segura (SILVA et al, 2016). 

Mantendo como base a educação ambiental que pode 

ser conceituada como: 
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"Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade." (Política 

Nacional de Educação Ambiental - Lei nº9795/1999, Art 1º). 

A política de resíduos sólidos vem tentando se adequar 

no Brasil de modo a priorizar um processo de gerenciamento 

que seja seguro e eficiente, este que visa a proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Porém, a implementação dessa 

política e sua respectiva adequação estão sendo aplicados de 

forma lenta, apesar da urgência da problemática do descarte 

(VIANA; VIANA; VIANA, 2016). 

Faz-se necessário que os gestores públicos municipais 

de saúde se mobilizem juntamente com os gestores dos 

serviços e demais profissionais atuantes em órgãos ambientais 

para que os planos de gerência dos resíduos possam ser 

desenvolvidos e implementados o mais rápido possível. A partir 

desses planos, pontos cruciais podem ser sanados, visto que 

nos planos são colocadas diversas abordagens a fim de 

englobar diferentes normas referentes a cada etapa do 

processo e com isso efetivar o gerenciamento de resíduos de 

modo adequado (RIZZON; NODARI; REIS, 2015). 

Normativas nacionais classificam os RSSS em cinco 

Grupos, de acordo com suas características. No Grupo A se 

incluem os resíduos biológicos; no Grupo B, resíduos de 

origem química; no Grupo C, rejeitos radioativos; no Grupo D, 

resíduos comuns; e, no Grupo E, os materiais perfurocortantes 

(BRASIL, 2004). 

A Lei nº. 6.938/1981 Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente fala sobre a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente 
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prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas, afetem desfavoravelmente a biota (conjunto dos 

seres vivos de um ecossistema), prejudiquem as condições 

estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

Segundo Vital e Guimarães (2017), o manejo 

inadequado dos resíduos de serviço de saúde vem 

contribuindo na agressão do meio ambiente, necessitando que 

os trabalhadores de saúde, em especial a equipe de 

enfermagem, promova uma discussão e se sensibilize frente 

aos impactos causados por estes. Reforçando uma postura 

ética, cidadã e de renovação de valores e compromisso social 

e que deste modo tenha uma nova consciência e 

responsabilidade nas ações. 

O enfermeiro trabalha diretamente com a produção dos 

resíduos de saúde em suas diferentes classes e, que em 

grande parte das vezes, o manejo desses resíduos não recebe 

uma atenção diferenciada para uma gestão de qualidade. Com 

isso, o processo de sensibilização dos profissionais de saúde 

está baseado em transformar uma cultura que necessita de 

mudança de comportamento, resultando, assim, em uma nova 

forma de conscientização de ações ambientalmente 

adequadas e apropriadas (ANDRE; VEIGA; TAKAYANAGUI, 

2016). 

Atualmente, é possível visualizar que existem grandes 

riscos provocados por exposição a resíduos, inclusive os de 

serviços de saúde, estes que podem ser de grande malefício a 

saúde da população. Visto isso, o enfermeiro, que é um grande 

produtor desses, deve, por sua vez, saber manusear como 
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esses resíduos deverão ser descartados de forma correta 

desde sua produção até seu destino final. Assim, o trabalho se 

justifica pela necessidade de sensibilização dos profissionais 

sobre a gestão de resíduos sólidos hospitalares e quais 

impactos negativos estes causam se não forem gerenciados de 

modo correto.  

Tendo em vista a importância destas considerações 

acerca dos resíduos sólidos de saúde, o trabalho realizado tem 

como objetivo destacar sobre o papel do enfermeiro como 

agente transformador diante os resíduos sólidos dos serviços 

de saúde, como também o gerenciamento correto deste e na 

formação acadêmica de futuros profissionais de enfermagem 

sobre a importância da educação ambiental como estratégia na 

redução de impactos causados pelos resíduos sólidos dos 

serviços de saúde, no contexto bibliográfico e documental 

(legislação). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo consta de uma revisão narrativa 

bibliográfica, com abordagem qualitativa, que abrange a 

temática sobre gestão de resíduos sólidos. Para a Minayo 

(2013), tal pesquisa se ocuparia de um nível no qual o objeto 

estudado não pode, ou mesmo não deveria ser quantificado. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de Julho 

a Setembro de 2018, por meio de consulta direta na plataforma 

online Medline e em revistas, sendo algumas delas: Revista 

Texto Contexto em Enfermagem, Revista Ensaios Ciências; 

Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, Revista Baiana de 

Enfermagem, Revista de direito sanitário, Revista Pesquisa em 

Saúde, Revista GEP NEWS, Revista UNICIÊNCIAS, Revista 
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Geográfica Acadêmica, Revista Ciências Biológicas e da 

Saúde, Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Revista 

Saúde em Foco, Revista saúde em debate, Journal of 

Research: Fundamental Care Online, Revista Conexão 

Eletrônica, Revista UNIARA, Revista OKARA, Revista 

GEOSABERES, Revista de Gestão em Sistemas de Saúde e 

Revista Getec e a Revista Semina: Ciências Biológicas e da 

Saúde. Utilizaram-se, como critério de inclusão das fontes de 

estudo, aqueles artigos que têm como descritores: Educação 

em saúde. Resíduos sólidos. Saúde pública, resumos ou 

artigos em português e inglês que abordassem a temática em 

estudo; descritos na íntegra e publicados nos últimos 5 anos. 

Como critério de exclusão, optou-se por descartar 

artigos que não correspondiam ao objeto de estudo; textos que 

se encontravam incompletos; artigos indisponíveis na íntegra 

on-line, ou que não forneciam informações suficientes para a 

temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde ou RSSs, por 

definição, são o resultado das atividades exercidas pelo 

estabelecimento de assistência à saúde que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados no 

manejo, exigindo ou não tratamento prévio para a disposição 

final dos resíduos. No Brasil, devido à ausência da 

aplicabilidade da PNRS, órgãos como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA têm assumido o papel de orientar, definir 

regras e regular a conduta dos diferentes agentes que geram 

resíduos de serviços de saúde.  
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Resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) são 

todos os resíduos gerados por estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde: hospitais, clínicas médicas e 

odontológicas, laboratórios de análises clínicas e postos de 

coleta, ambulatórios médicos. Além de farmácias e drogarias, 

unidades municipais de saúde (postos da rede pública), 

clínicas veterinárias e instituições de ensino e pesquisa 

médica, relacionados tanto à população humana quanto à 

veterinária. Quando se fala em resíduos sólidos de serviços de 

saúde, inclui-se também, os efluentes líquidos provenientes 

destes serviços (PFÍTSCHER et al., 2009). 

Segundo Oliveira e Dallari (2015) a vigilância sanitária é 

caracterizada com um modelo de atenção à saúde eficaz, pois 

este intervém sobre os condicionantes e determinantes do 

processo saúde e doença da população também ajuda a 

promover ações educativas que contribuem para o 

entendimento das pessoas sobre educação em saúde e 

consciência sanitária, no qual as pessoas irão se tornar 

agentes ativos na redução de impactos que causam algum 

malefício ambiental e que, por consequência, atinjam a vida do 

outro ou a própria. 

Devido a má qualidade no gerenciamento inadequado 

do lixo, este se tornou alvo a constantes preocupações para a 

gestão ambiental, uma vez que essa vem trabalhando para 

desenvolver um conjunto de ações para usar de forma racional 

e sustentável dos recursos naturais para diminuir a degradação 

dos resíduos produzidos. Essas ações permeiam algumas 

vertentes, sendo algumas delas; licenciamento, manejo dos 

recursos, planejamento e promoção e educação da saúde 

ambiental. As atitudes podem ser mudadas através de 

oportunidades surgidas na interdisciplinaridade que, desta 



O PAPEL DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

334 
 

forma, construirá ações, por meio de um conhecimento coletivo 

e que, por consequência, minimizará as implicações para a 

saúde humana (MACIEL; CASTRO, 2016). 

Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o 

Ministério do Meio Ambiente criaram o manual do PGRSS, 

ancorados na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 

ANVISA número 306/04 e na Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) no 58/05, com o objetivo de 

minimizar os problemas decorrentes do manejo dos resíduos 

sólidos e líquidos, buscando alternativas que favorecem a 

reciclagem, reutilização, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequados, de forma a reduzir os riscos 

ambientais e de saúde pública. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem trabalhado 

em desenvolver uma economia baseada na sustentabilidade, 

no qual possa reduzir a complexidade e diversidade dos 

resíduos produzidos pela população, onde estes serão 

transformados em objetos que serão reutilizados de modo 

sustentável, gerando menos impactos negativos à população e 

ao meio ambiente, uma vez que otimiza a reflexão sobre ações 

para fortalecer  empresas que trabalham com o 

reaproveitamento de resíduos, ou seja, reciclagem. Por sua 

vez, este voltará a ser utilizado e, assim, será gerado um ciclo 

de produção e reaproveitamento dos resíduos sólidos no 

mercado, contribuindo na redução de impactos negativos 

gerados por esses quando mal gerenciados. (OLIVEIRA; 

JUNIOR, 2016). 
Sabe-se que o plano de gerenciamento de resíduos de 

serviço de saúde, quando é efetivamente executado, tem 

gerado grande resultado positivo, uma vez que reduz os 

números de acidentes de trabalho e de custos financeiros para 
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as unidades de saúde, pois os resíduos infectantes geram 

despesas maiores no seu tratamento final. Sendo assim, a 

promoção é a melhor forma de se evitar doenças e um maior 

gasto financeiro (SZCZERBOWSKI; MORAIS, 2017). 

As áreas contaminadas por descarte inadequado de 

resíduos de serviços de saúde correspondem aos locais que 

contenham quantidades ou concentrações de quaisquer 

substâncias ou resíduos em condições que causem ou possam 

causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro 

bem a proteger, que nela tenham sido depositados, 

acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma 

planejada, acidental ou até mesmo natural (BRASIL, 2012). 

Os RSS representam uma parcela significativa de 

resíduos sólidos e são compostos por diferentes divisões 

geradas nas suas seções, correspondendo a: material 

perfurocortante, contaminado com agentes biológicos, peças 

anatômicas, produtos químicos, tóxicos e materiais perigosos 

como solventes, quimioterápicos, produtos químicos 

fotográficos, formaldeído, radionuclídeos, mercúrio, vidros 

vazios, caixas de papelão, papel de escritório, plásticos 

descartáveis e resíduos alimentares (SEVERO, 2010). 
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Figura 1. Classificação dos tipos de resíduos sólidos e semi-
sólidos de acordo com o grupo de periculosidade. 

 

Fonte: ADAPTADO - Manual de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde do Instituto Lauro de Souza Lima. ANVISA.2014. 
 

Segundo a lei federal No 9.795, de 27 de abril de 1999, 

que institui o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), dispõe-se sobre: um processo de ações integradas a 

toda a população com princípios humanistas, colaborativos e 

de avaliação crítica permanente da concepção de meio 

ambiente em sua totalidade. Regulamentada pelo decreto Nº 

4.281, de 25 de junho  de 2002, o PNEA, em acordo com o 
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artigo nº 6, parágrafo I, deve ser integrado a todos os níveis e 

modalidades de ensino, com o objetivo de conscientizar maior 

parcela da população sobre os agravos ambientais e suas 

possíveis consequências para a saúde.  

Nessa perspectiva, faz-se necessária a participação 

ativa do enfermeiro conforme a Resolução COFEN-303/2005, 

visto as atribuições deste profissional e sua habilidade na 

promoção e prevenção de agravos, bem como restauração do 

estado de saúde do paciente. Segundo esta, o enfermeiro tem 

como competência atuar como Responsável Técnico do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS, para o planejamento e intervenção de ações 

hospitalares que promovam a melhora e padronização do 

cuidado com o destino destes. 

Para que se torne viável o processo de segregação 

durante o acondicionamento dos materiais, deve ser realizada 

a identificação dos itens de acordo com seu respectivo símbolo 

de resíduo sólido produzido, evitando possíveis 

intercorrências. Seguindo o fluxo de gerenciamento dos 

resíduos, é realizada a coleta e transporte interno que 

compreende na retirada dos materiais dos locais de onde são 

gerados até a unidade de armazenamento intermediário, 

espaço onde serão estocados os resíduos de forma segura 

(FERLE; AREIAS, 2013). 

A fim de evitar o acúmulo dos resíduos sólidos dos 

serviços de saúde nas unidades de armazenamento e possível 

proliferação de insetos e microrganismos, deve ser realizada 

minimamente três vezes por semana a coleta e transporte 

externo dos materiais, através do uso adequado de EPI’S 

(Equipamentos de Proteção Individual) pelos profissionais de 

acordo com cada remanescente produzido. Estes devem ser 
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transportados pelo menor roteiro, de forma a evitar acidentes e 

derramamento de materiais pelo trajeto, até as unidades de 

tratamento dos resíduos, as quais podem ser externas ou 

localizadas na própria unidade geradora dos resíduos, sendo 

desnecessário o transporte motorizado. O processo de 

tratamento dos materiais de saúde compreendem a 

reciclagem, esterilização, compostagem, incineração, 

tratamento químico e ionização (FERLE; AREIAS, 2013).  

Figura 2.  Etapas do processamento de resíduos sólidos 

hospitalares. 
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Fonte: ADAPTADO -  Gerenciamento dos resíduos sólidos de serviço de 

saúde. FERLE; AREIAS, 2013.  

Das unidades de tratamento, os remanescentes podem 

ser encaminhados ao local de disposição final, o qual consiste 

na organização dos resíduos sólidos dos serviços de saúde em 

locais apropriados e preparados para esse fim. Comumente, 

em seu destino final estes materiais são dispostos em aterros 

sanitários ou industriais, valas sépticas e lixões, que devem ter 

licenciamento ambiental e critérios técnicos de construção e 

operação (FERLE; AREIAS, 2013). 

Segundo Ribeiro e Buque (2014), os impactos 

ambientais causados pelo gerenciamento e descarte 

inapropriado dos resíduos de saúde podem prejudicar, de 

forma agressiva, os lençóis freáticos, ao passo que geram um 

comprometimento à saúde humana. Na vertente da 

interdisciplinaridade, é possível visualizar diferentes fontes 

geradoras na produção desses substratos, desde aspectos 

sociodemográficos, culturais, legais, tecnológicos e de saúde 

pública.  

Sendo assim, é imprescindível um tratamento 

significativo, fundamental para os resíduos anteriormente 

expostos e prevenir acidentes aos seres humanos envolvidos 

e ao meio ambiente na sua destinação final. Diante disso, é 

relevante que todos os profissionais da equipe de enfermagem 

obtenham conhecimento sobre o correto gerenciamento dos 

RSSs. Nesse contexto, reforça-se a importância do papel do 

enfermeiro como protagonista, uma vez que ele é o mais 

adequado a exercer as funções de gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde, evitando, assim, a contaminação do 

meio ambiente (CABRAL et al., 2015). 
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Vale, ainda, ressaltar que a má segregação dos 

materiais é responsável por gerar reais prejuízos, muitas vezes 

irreversíveis, seja no local de trabalho - tanto aos trabalhadores 

como aos coletores dos resíduos - como ao meio ambiente, 

gerando aumento da necessidade da construção de medidas 

resolutivas, como o aterro sanitário. Isso, por consequência, 

provoca alterações visíveis à saúde da população a qual se 

relaciona direta ou indiretamente com o processo. Em face 

dessa lamentável conjuntura, urge, por conseguinte, explanar 

a real importância do manejo adequado dos RSSS para o 

descarte, visto que isso determina a colocação correta dos 

resíduos no insumo de coleta (BENTO et al., 2017). 

Na destinação final, etapa que correspondente ao 

transporte externo de resíduos, os mesmos devem ser 

descartados em locais propícios para o seu armazenamento. 

Caso não seja realizado esse processo de maneira eficaz, os 

impactos ambientais causados pelos resíduos hospitalares 

podem atingir grandes proporções. Dentre estas, os produtos 

ou subprodutos descartados podem ser levados até o solo, 

poluindo os lençóis freáticos e consequentemente a água 

adjacente (OLIVEIRA et al., 2018). 

Os resíduos de serviço de saúde possuem um elevado 

grau de serem infectantes e perigosos, podendo causar 

elevados índices de infecção, como por exemplo, hepatites 

virais e surgimento de epidemias, mas, atualmente, grandes 

condutas estão sendo pensadas e realizadas a fim de garantir 

um melhor tratamento, manejo e disposição final mais seguro. 

Visto que é possível minimizar e prevenir os efeitos 

potencialmente agressivos que estes geram ao meio ambiente 

e à saúde dos seres vivos, em especial os seres humanos. 
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Sendo assim, é crucial um plano de gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde (MENDES et al., 2015). 

Os impactos ambientais geram diversas alterações nas 

propriedades física, química e biológica do ecossistema, 

podendo ser ou não resultante de atividades humanas. 

Questões ambientais têm sido assuntos de diversas 

discussões nos últimos anos, como preocupação na 

conservação dos recursos naturais e na degradação provocada 

pelo homem ao meio ambiente. Com o crescimento da 

população, o quantitativo de resíduos gerados e a degradação 

ambiental aumentaram consideravelmente e com isso, o 

homem percebeu que para que seja minimizada a geração do 

lixo se faz importante desenvolver técnicas que eliminem o 

desperdício contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

(PISTORELLO; CONTO; ZARO, 2015). 

Diante do exposto, tem-se estudado algumas 

intervenções, a fim de exercer a prevenção e redução dos 

impactos a saúde pelos resíduos sólidos, pode-se citar a 

monitorização de fatores de risco conhecidos para saúde, o 

gerenciamento eficaz dos resíduos sólidos de saúde, a 

investigação de riscos à saúde provenientes do ambiente e a 

condução de programas educacionais de maneira 

interdisciplinar em grupos de risco identificados (SOUZA et al., 

2017). 

Para Pinheiro e Silva (2016) a origem e treinamentos 

são os melhores meios para se obter um gerenciamento 

correto e de qualidade, uma vez que, se os profissionais são 

ensinados como proceder diante o manejo correto dos resíduos 

sólidos estes serão descartado de modo correto. Apontam 

também condições importantes para que haja adesão ao 

programa de gerenciamento, sugerindo que o profissional inicie 
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suas atividades laborais já com um treinamento sobre a 

gerência dos resíduos do serviço de saúde, isto em seguida ao 

seu processo admissional e que estes treinamentos tenham 

uma periodicidade definida e que sempre que ocorrem 

mudanças nas condições de descarte ou mesmo de exposição 

dos trabalhadores aos agentes (físicos, químicos e biológicos), 

desta forma o profissional estaria mais apto e preparado sobre 

o manejo e a gerência correta dos resíduos gerados pela 

instituição, procedendo de modo correto a evitar complicações 

aos profissionais da saúde, de coleta, a população e ambiente. 

Se tem aumentado os esforços para criar, manter e 

executar uma gestão de resíduos hospitalares que seja 

eficiente e eficaz, no entanto esta só terá êxito quando os 

profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros se 

conscientizarem sobre os riscos que os resíduos hospitalares 

apresentam, estes aliados às más práticas do cotidiano. Nessa 

perspectiva o enfermeiro gestor deverá executar e fiscalizar 

todas as etapas de uma gestão correta. (RAMOS, 2017). 

De acordo com o autor já citado, o profissional 

enfermeiro é responsável por todas as atividades que se 

desenvolvem dentro da enfermaria e ainda pode desempenhar 

tarefas de outras categorias. Esse profissional controla as 

atividades de assistência, na prevenção e na execução de 

programas e assistência integral à saúde, no cuidado ao 

paciente e participando de programas de higiene e segurança 

do trabalho. Nessas atividades, cabe aos técnicos em 

enfermagem assistir o enfermeiro no planejamento da 

assistência e na gestão dos resíduos hospitalares.  

A equipe de Enfermagem possui grande importância na 

elaboração de um plano para gerenciar os resíduos que são 

produzidos nos serviços de saúde, pois esta classe profissional 
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é uma grande geradora e segregadora de resíduos. Esse plano 

deve ser discutido entre os profissionais da saúde e refletir uma 

postura crítica, ecológica e comprometida dos profissionais, 

englobando a ética social e a responsabilidade ecoambiental 

(SILVA; MENDONÇA; SILVA, 2016). 

Grande parte dos artigos pesquisados traz avaliação do 

conhecimento das equipes de enfermagem, por correlacionar 

essa categoria profissional com os agentes que mais produzem 

resíduos, já que esta é a que mais participam de procedimentos 

assistenciais e também por ser a maior força de trabalho 

ocupante das instituições assistenciais, ou seja, a categoria 

mais numerosa em um nosocômio, estando mais diretamente 

envolvida com as etapas de manejo dos resíduos de serviço de 

saúde (PINHEIRO; SILVA, 2016). 

O que se pode observar no dia a dia das instituições de 

saúde, são falhas e dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais em diversas etapas do manejo dos RSS, que é 

visto como uma grande problemática a ser investigada, uma 

vez que, se os trabalhadores não sabem como funcionam as 

etapas e se estas não são seguidas, e sendo violadas, acabam 

por contribuir nos impactos negativos gerados por resíduos 

hospitalares a saúde coletiva e ambiental. A partir disso, se faz 

necessário identificar essa fragilidade e intervir a partir de 

evidências encontradas planejar e implementar ações que 

possibilite a adequação do gerenciamento correto dos resíduos 

e por sua vez a minimização dos riscos e impactos a todos os 

envolvidos, trabalhadores, população e o próprio meio 

ecológico  (MENDES et al., 2015). 

Existem dois grandes problemas para os profissionais 

aderirem e seguirem a política de gerenciamento, um é um 

despreparo destes e o outro é a falta de uma eficaz fiscalização 
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e estes, juntos a outros problemas, devem ser discutidos em 

razão das evidências de descartes corretos. É importante que 

todas as fases sejam seguidas, desde o manuseio dos 

resíduos na colocação destes nos seus respectivos lixos até a 

sua disposição final e que estes de nenhuma maneira interfiram 

na qualidade de vida da população e meio ambiente (SOUZA 

et al., 2016). 

Algumas ações futuras podem ser desenvolvidas no 

âmbito das instituições hospitalares, para gerar e encorajar um 

maior desenvolvimento da direção dos hospitais em cima dos 

profissionais envolvidos com o manejo para motivá-los a se 

apropriarem do plano de gerenciamento dos resíduos de 

serviço de saúde e que órgãos competentes possam fiscalizar 

de forma mais efetiva se as resoluções nacionais preconizadas 

estão sendo atualizadas e seguidas, sendo elas: o 

conhecimento do diagnóstico produzido a partir dos estudos, 

que proporcionarão a compreensão da problemática 

relacionada ao gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde, bem como seus fatores envolvidos e, a educação 

permanente estendida a todas as categorias profissionais da 

área da saúde em relação à segregação correta dos resíduos 

(MENDONÇA et al., 2017). 

Dessa forma, tornam-se indiscutíveis a relação existente 

entre a saúde e o meio ambiente, na medida em que essas 

duas categorias se inter-relacionam e que ampliam o corpo da 

discussão e do entendimento na complexidade da ocorrência 

do processo saúde-doença numa sociedade que adotou um 

modelo capitalista, este que tem impactado quantitativamente 

e qualitativamente a condições de saúde da população (SILVA; 

MENDONÇA; SANTOS, 2016). 
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É importante esclarecer que a gerência dos resíduos 

que são produzidos nos serviços de saúde necessita de uma 

atenção especial, pois, quando não há uma organização e 

sistematização desses resíduos a serem seguidas, produzem 

riscos a todos os envolvidos, seja a sociedade, meio ambiente 

e não somente para saúde dos trabalhadores (OLIVEIRA et al., 

2018). 

O enfermeiro desempenha um importante papel, uma 

vez que este é o líder da equipe de enfermagem e deve orientar 

e supervisionar a etapas relativas ao adequado manejo dos 

resíduos sólidos do serviço de saúde, desde o seu uso nas 

unidades de assistência até o seu descarte final. No cotidiano 

da assistência se acredita que promover espaços para reflexão 

do manejo correto do lixo pode produzir e garantir mudanças 

na realidade de trabalho. A partir disso, é despertado a 

necessidade de implantação de estratégias de educação 

objetivando minimizar agravos à saúde e ao meio ambiente 

oriundos dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (BENTO 

et al., 2017). 

O conhecimento sobre o manejo correto dos resíduos do 

serviço de saúde, pelos profissionais da área de saúde, é de 

fundamental importância para favorecer que estes estão sendo 

aplicados de maneira correta, em especial a primeiras etapas, 

a minimização e a segregação, assim contribui para a proteção 

do profissional e ambiente. Levando em consideração que 

todos os profissionais envolvidos na assistência que geram 

resíduos devem ser apresentados a essa temática e que esta 

precisa ser problematizada desde o início dos cursos de 

graduação (SOUZA et al., 2015). 

Foi a partir do século XXI que os problemas ambientais 

ganharam mais força de impacto na sociedade e passaram a 
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serem sentindo e discutidos com maior intensidade, 

principalmente pela exploração dos recursos naturais, 

juntamente com o crescimento demográfico que agora 

ocasiona um aumento considerável a demanda de recursos 

básicos do planeta para a sobrevivência da raça humana. 

Nessa perspectiva, a equipe que trabalha de fato baseada na 

interdisciplinaridade deve ser usada como método a fim de 

buscar pensar sobre os impactos provocados pelos resíduos 

sólidos ao meio ambiente, e procurar ações com visão 

holística, democrática, considerando os aspectos 

socioeconômicos, culturais e a sustentabilidade ecológica 

(MACHADO; MARQUES; SILVA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, pode-se perceber: um dos fatores 

mais importantes para um correto manejo dos resíduos sólidos 

dos serviços de saúde está voltado à redução dos riscos de 

infecções, de acidentes ocupacionais e da preservação do 

ambiente. Para que isso possa ser praticado e desenvolvido de 

forma correta, fazem-se necessárias ações executadas pelo 

Enfermeiro, a fim de um gerenciamento de qualidade, além de  

reduzir impactos ao meio ambiente e, consequentemente, à 

saúde da população. 

Acresce-se a isso a vital importância desse profissional 

na educação permanente e sólida de toda sua equipe, com a 

finalidade de gerar uma cascata de sensibilização e 

conhecimento a respeito da verdadeira importância do 

gerenciamento e do cuidado com os resíduos anteriormente 

citados. Com isso, pode-se atingir, com maior influência, o 

usuário, para que ele seja um co participante do cuidado com 
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o meio, no qual ele vive, e se responsabilize com a saúde 

individual e comunitária, visto que essa depende não somente 

do profissional de saúde, mas de todos envolvidos nesse 

processo.  

Além disso, faz-se necessária a valorização do 

profissional durante esse procedimento de aprendizagem, para 

que seja compreendido por ele a sua importância durante todo 

o manejo desses resíduos, com idéia de provocar um maior 

interesse e aderência a esse projeto. Com isso, a educação 

entre os profissionais, deverá orientar, motivar, conscientizar e 

manter todos os profissionais, permanentemente, informados 

sobre os riscos e procedimentos adequados ao gerenciamento 

de resíduos. Desta forma, trabalhar para garantir a 

sensibilização e educação dos usuários do serviço a praticarem 

de forma ativa e consciente a educação ambiental. 

Pode-se ainda perceber que se constitui indispensável a 

inserção de disciplinas, relacionadas ao tema, durante a 

formação acadêmica, sejam elas obrigatórias ou até mesmo 

optativas, mas que exponham a realidade e a relevância da 

administração correta dos resíduos. Soma-se a isso a 

necessidade de qualificar, neste aspecto, aqueles já inseridos 

na assistência e que não tiveram acesso a esse conhecimento, 

por intermédio de metodologias ativas e participativas, 

mediante a utilização de esquemas, problemas e situações 

reais, com o objetivo de impactar e provocar um interesse ainda 

mais acentuado desses profissionais.  

Por fim, uma enfermagem envolvida com a resolução de 

tais problemas ultrapassa o âmbito teórico e passa a ser 

protagonista da promoção, da prevenção e da reabilitação de 

seus pacientes, pois visa reduzir os impactos gerados por 

resíduos de saúde e promove um benefício a todos 
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comprometidos com esse segmento, seja o usuário do serviço 

de saúde, ao próprio governo o qual é estimulado pelos 

retornos financeiros, visto que se constitui mais barato e eficaz 

uma política de prevenção do que práticas curativas e 

resolutivas, além do enfermeiro que recebe o retorno do seu 

trabalho de forma positiva e construtiva. 
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RESUMO: A partir da escassez de água em alguns municípios, 
a precariedade nos sistemas de abastecimento, além dos 
desafios enfrentados por muitas empresas prestadoras de água 
para abastecimento com o alto nível de perdas, este estudo 
pretende, a partir da análise de perdas, trazer a atenção para a 
importância da redução de perdas nos sistemas de 
abastecimento de água, visando contribuir para a adoção e 
definição de melhores práticas para controle e redução de 
perdas. A análise se deu a partir da elaboração de Balaços 
Hídricos em quatro municípios que compõem a Região 
Metropolitana de João Pessoa, possuindo características 
físicas e de abastecimento que se diferem entre si. 
Palavras-chave: Perdas de água. Balanço Hídrico. Sistema de 

abastecimento de água. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A água tem se tornado um bem cada vez mais escasso 

no cenário atual, por ser essencial à vida, faz-se necessária 

uma melhor gestão no que se refere aos recursos hídricos, 

incluindo desde sua preservação, conservação, até o seu 
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tratamento e uso, sendo na maioria das vezes destinada à 

distribuição a partir de um sistema público. Então o sistema de 

abastecimento público de água por consequência torna-se 

prioritário, tendo como objetivo fornecer ao usuário uma água 

de boa qualidade, em quantidade adequada e pressão 

suficiente. 

As águas dos Rios Gramame e Marés são responsáveis 

pela garantia de abastecimento hídrico da população da grande 

João Pessoa – PB, abrangendo um total de aproximadamente 

1 milhão de habitantes. De acordo com Cordeiro (2014), a bacia 

do Gramame garante o abastecimento de 60% da região 

metropolitana de João Pessoa, inclusive esse manancial pode, 

por curtos períodos, ser a única fonte de água tratada da 

região”. Toda essa água, passa pelo sistema da concessionária 

do estado, a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA). 

Visando a avaliação da qualidade desses sistemas de 

abastecimento são implementados o desenvolvimento de 

tecnologias como propostas para o monitoramento de vazões 

na região, uma vez que o índice de perdas no abastecimento é 

um dos principais indicadores de eficiência da operação dos 

sistemas (ABES - Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, 2013).  

Segundo a ABES (2013), no setor de saneamento “a 

média brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40% 

(incluindo perdas reais e aparentes), mas em algumas 

empresas essas perdas superam 60%”. O alto índice nas 

perdas de água é refletido diretamente à empresa, reduzindo 

sua capacidade financeira e investidora com a diminuição de 

seu capital e proporcional diminuição de investimentos por parte 
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do poder público. Proporcionando ainda possíveis impactos ao 

meio ambiente, uma vez que os mananciais que a abastecem 

podem vir a não supri-la, fazendo-se necessário o estudo e 

busca por novos mananciais para captação. 

No Brasil diversos municípios sofrem com o sistema de 

abastecimento precário, e o desperdício de água tratada. Nesse 

contexto, as perdas físicas de água tornam-se uma 

problemática tangível, podendo, se reduzidas contribuir de 

forma eficaz para o controle e a redução de um possível colapso 

em meio a uma crise hídrica. 

As companhias de saneamento do Brasil vêm se 

posicionando quanto a essa problemática, buscando formas de 

minimizar e controlar as perdas de água. Como as perdas 

físicas estão presentes em todas as partes do sistema, se torna 

de fundamental importância a medição de volume em cada 

trecho do sistema, através de processos de Micromedição e 

Macromedição. 

Nesse contexto, a relevância desse estudo se dá não 

somente pela importância das perdas físicas de água em um 

sistema de abastecimento, analisados através de volumes 

micro e macromedidos, mas também pelo gerenciamento e 

qualidade dos setores quanto ao seu controle e gestão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Do ponto de vista metodológico proposto por Gil (2008), 

este estudo está inserido quanto aos seus objetivos em uma 

pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica. Exploratória, 

tendo em vista a problemática das perdas de água e a 

dificuldade de formular hipóteses precisas para o método de 
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análise adotado. Descritiva, pois visa a partir da análise de 

dados de saneamento do último decênio, identificar a 

porcentagem de perdas em cada município, estabelecendo 

uma relação entre as variáveis. Bibliográfica, por se utilizar de 

materiais anteriormente publicados acerca do tema, aqui 

constituídos em sua maioria por livros, artigos científicos, teses 

e manuais. A abordagem da pesquisa se dá de forma 

quantitativa, por se utilizar de meios estatísticos para quantificar 

os dados, sendo explicitados os processos posteriormente. 

Este estudo tem como objetivo principal analisar o índice 

de perdas no sistema de abastecimento de água das cidades 

de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux. Assim, serão 

apresentados inicialmente conceitos a respeito do sistema de 

abastecimento, perdas de água, e posteriormente será utilizada 

a proposta de cálculo a partir do Balanço hídrico proposto pela 

IWA. 

 

Caracterização da pesquisa 

Para atingir esses objetivos foram realizados estudos de 

caráter analítico, descritivo e retrospectivo, com enfoque em 

pesquisa documental e estudo de caso. Caracterizando-se pelo 

levantamento bibliográfico acerca do tema, a partir de fontes 

previamente conhecidas, bem como coleta de dados junto a 

bases de dados e órgão responsável pela distribuição de água 

na região.  

 

Campo de pesquisa 

 

Dada a disponibilidade de dados, foram definidos três 

municípios da Paraíba para estudo de caso: João Pessoa, 
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Cabedelo, Santa Rita e Bayeux. Serão posteriormente 

apresentados os resultados obtidos a partir da análise destes 

quatro municípios ao longo do último decênio, entre os anos de 

2007 e 2016, ao qual se teve acesso aos dados.  

A área de estudo, por compreender três dos principais 

municípios da região metropolitana (Cabedelo, Santa Rita e 

Bayeux) e o próprio município de João Pessoa, que se encontra 

inserido na zona litorânea do estado da Paraíba, entre 7°00’00” 

e 07º07’30” de latitude sul e entre 34°52’30” e 34°45’00” de 

longitude oeste (Figura 1), e altitude média de 74 m. As 

características e ilustração da área de estudo estão 

apresentadas no quadro 1 e figura 1, respectivamente. Sedo 

neste primeiro apresentado os principais e mais recentes dados 

dos municípios que serão analisados nesse estudo. 

 
Quadro 1 – Principais dados dos municípios estudados para o ano de 2016. 

Dados 
João 

Pessoa 
Cabedelo 

Santa 

Rita 
Bayeux 

Área (km²) 211,48 31,92 730,20 27,54 

Extensão de rede (km) 1.020,22 77,06 129,43 104,89 

Quantidade de economias 

(Economias) 
284.919 23.836 34.286 22.423 

Volume de água macromedido 

(1.000 m³/ano) 
74.856,42 6.569,76 565,82 3118,81¹ 

Volume de água micromedido 

(1.000 m³/ano) 
37.648,75 3.828,56 3.854,15 2.497,15 

Volume de água produzido 

(1.000 m³/ano) 
76.309,08 7.121,17 8.694,81 5.452,47 
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Fonte: SNIS, 2017 (Adaptado). 

 

Figura 1 – Mapa da localização dos municípios de estudo no Brasil. 

 
Fonte: NASCIMENTO, et al., 2009 (Adaptado). 

 

 

João Pessoa 

O município de João Pessoa possui uma população de 

811.598 habitantes estimados em 2017 (IBGE, 2018). 

Possuindo, no ano de 2016, 1020,22 km de rede distribuição de 

água, e 284.919 economias ativas de água (SNIS, 2017). 

Encontra-se limitado a norte pelo município de Cabedelo; 

a sul pelo município de Conde e o rio Gramame; a leste pelo 

Oceano Atlântico; e a oeste pelo município de Bayeux bem 

¹ o valor macromedido apresentado para este município foi estimado de acordo 

a medição dos municípios anteriores, bem como os dois anos iniciais do próprio 

município de Bayeux. 
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como o rio Sanhauá, e Santa Rita pelos rios Mumbaba e 

Paraíba. 

 

Cabedelo 

O município de Cabedelo, por se tratar de um setor 

menor e menos verticalizado quando comparado à capital, 

possui uma população estimada para 2017 de 68.033 

habitantes (IBGE, 2018). Possuía em 2016, 77,06 km rede de 

distribuição de água, 23.836 economias ativas de água (SNIS, 

2017). 

 

Santa Rita 

Já a região de Santa Rita, possuía população estimada 

de 136.851 habitantes para o ano de 2017 de acordo com o 

IBGE, para o ano de 2016, os dados foram: 129,43 km de rede 

de distribuição e 34.286 economias de águas ativas (SNIS, 

2017).  

 

Bayeux 

O município de Bayeux possuía no ano 2017 uma 

população estimada de 97.010 habitantes (IBGE, 2018). Além 

de uma rede de distribuição de 104,89 km, possuindo 22.423 

economias ativas de água (SNIS, 2017). 

 

Região hidrográfica 

O estado da Paraíba se encontra na denominada Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, região essa que ocupa 

uma área de 286.800 km², aproximadamente 3,4% de todo o 

território nacional, abrange 874 municípios e 6 unidades 

federativas (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
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Pernambuco e Alagoas). Entre os principais rios desta RH está 

o Rio Jaguaribe que abriga os principais açudes da região (ANA 

– Agencia Nacional das Águas, 2015). 
 

Figura 2 – Bacias hidrográficas do estado da Paraíba. 

 

Fonte: Sousa, et al., 2015. 

 

A região Hidrográfica da Paraíba é constituída por onze 

bacias, como pode ser observado na figura 2, Rio Paraíba; Rio 

Abiaí; Rio Gramame; Rio Miriri; Rio Mamanguape; Rio 

Camaratuba; Rio Guaju; Rio Piranhas; Rio Curimataú; Rio Jacu; 

e Rio Trairi.  

De acordo com a ANA o sistema integrado de 

abastecimento da Região metropolitana de João Pessoa utiliza 

como principais fontes hídricas os açudes Gramame/Mamuaba 

e Marés, além dos rios Mumbaba e Tibiri, e poços escavados 

que podem ser utilizados em caráter emergencial (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Principais mananciais que abastecem as regiões litorâneas do 

estado da Paraíba. 

Tipo de Sistema Principais Mananciais Regiões Atendidas 

Integrado 

Açude Gramame/ 

Mamuaba, rio 

Mumbaba e Açude 

Marés 

Bayeux; Cabedelo; 

João Pessoa; Santa 

Rita 

Poços 

Rio Tibiri Santa Rita 

Fonte: ANA, 2015 (Adaptado). 

 

O município de Cabedelo está inserido em domínios da 

bacia hidrográfica do Rio Paraíba, na região do Baixo Paraíba, 

tendo como principal curso de água o Rio Mandacaru (CPRM, 

2005). 

 

Instrumento de coleta de dados  

 

Visando demonstrar de forma sintetizada o quadro de 

perdas no sistema de abastecimento de água, de forma que 

sirva como embasamento para o desenvolvimento do posterior 

estudo de caso aqui apresentado, na qual foram utilizadas base 

de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS. Bem como modelo de quadro definido 

para Balanço hídrico pelo órgão internacional de referência, 

IWA – The International Water Association, utilizando-se desse 

para nortear a pesquisa quanto aos dados que foram 

trabalhados. 
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Procedimento de coleta de dados 

 

As informações e dados utilizados para a realização 

deste trabalho, foram obtidos a partir de órgãos responsáveis 

por dados históricos e recursos hídricos, como: SNIS, ANA, 

AESA, CAGEPA, tanto a nível municipal quanto à nacional, 

quando aplicável.  

Para obtenção dos dados de entrada para o balanço 

hídrico utilizou-se a base de dados em série histórica do SNIS 

para um período de 10 anos em cada um dos municípios, de 

2007 a 2016. 

 

Análise dos dados 

 

As informações coletadas foram analisadas com maior 

rigor posteriormente, visando produzir planilhas auxiliares ao 

estudo, buscando definir a melhor forma de se chegar ao 

resultado final esperado com os dados que se tem em mãos. 

Posteriormente, os dados foram reunidos, ordenados e tratados 

para serem lançados no software desenvolvido pelo Banco 

Mundial W-B Easy Calc (versão 5.15) que segue o padrão de 

cálculo para balanço hídrico do IWA.  

As informações coletadas foram analisadas usando no 

software desenvolvido pelo Banco Mundial W-B Easy Calc 

(versão 5.15) que segue o padrão de cálculo para balanço 

hídrico do IWA. Os dados foram reunidos, ordenados e tratados 

visando produzir planilhas auxiliares ao estudo, buscando 

definir a melhor forma de se chegar ao resultado final esperado 

com os dados que se tem em mãos. 
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A figura 3 apresenta um resumo esquemático da análise 

dos dados utilizados nessa pesquisa. 

 
Figura 3 – Esquema do percurso metodológico. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Percurso de cálculo  

Por se tratar de um método top-down, o cálculo do 

Balanço hídrico neste caso foi feito de “cima para baixo”, 

iniciando-se pela inserção do volume de água que entra no 

sistema acrescido de uma porcentagem de 5% de 

erros. Prosseguindo-se com uma avaliação do consumo 

autorizado (Faturado e não-faturado), a partir dos volumes de 
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água faturada e não faturada, também acrescida de uma 

margem de erros, nesse caso 10%. A partir de uma estimativa 

de erros de medição e uso não autorizado levando em 

consideração trabalho anteriormente desenvolvido 

por Melato (2010), obteve-se o valor de Perda aparentes 

estimada para o ano, a partir do volume de consumos não 

autorizados e considerando-se também uma porcentagem de 

vazamentos, chegou-se a um valor estimado de Perdas reais, 

esses valores foram definidos tanto em unidades de metros 

cúbicos por ano (m³/ano) quanto em forma de porcentagem 

(%).  Simplificando, o percurso de cálculo anteriormente 

descrito pode ser observado a partir da figura 4. 

 
Figura 4 – Esquema de percurso para cálculo da estimativa das 

perdas relizado. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Fundamentando-se nos valores obtidos para o cálculo 

dos Balanços anuais por município, é também possível realizar 

o cálculo de Indicadores de desempenho anuais, definindo em 

relação a parâmetros internacionais, a qual indicador o 

município está inserido, podendo assim definir da melhor forma 

as possíveis soluções quando estas forem aplicáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados aqui apresentados são referentes às 

perdas de água no sistema de abastecimento, tanto perdas 

reais quanto aparentes, apresentando-as e comparando para 

cada município em estudo. Nesta etapa os dados utilizados 

foram em sua grande maioria obtidos a partir da base e série 

histórica do SNIS, dado o acesso livre a base de dados online. 

A partir do método do Balanço Hídrico proposto anteriormente, 

pôde-se estimar as perdas nos últimos 10 anos, bem como 

especificar as parcelas de perdas reais e aparentes. 

De modo geral, o índice de perdas de água de todo o 

estado da Paraíba onde os municípios objetos de estudo nessa 

pesquisa estão inseridos, já apresentava principalmente a partir 

do ano de 2012 um índice médio de perdas abaixo da maioria 

dos estados brasileiros estando próximo a própria média 

nacional (Gráfico 1), mas não sendo ainda o cenário 

recomendável no que se refere à perdas de água. 
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Gráfico 1 - Média de perdas na distribuição dos prestadores de serviço do 

ano de 2007 a 2016, para estado da Paraíba, região Nordeste, e Brasil.

 
Fonte: SNIS, 2018. 

 

De acordo com o SNIS (2018), no ano de 2016 o 

consumo médio de água sofreu uma queda de 4,1% quando 

comparado aos três últimos anos. Neste mesmo ano o consumo 

de água no Nordeste apresentou menor variação (112,5 litros 

por habitante ao dia), quando comparado a regiões como o 

Sudeste (179,7 L/hab.dia) e até a média nacional (154,1 

L/hab.dia). 

Assim, em decorrência do consumo, o sistema visando a 

garantia do abastecimento sofre perdas ao longo da 

distribuição, em 2016 a média nacional chegou a 38,1%, 

estando 3,7% maior que a mesma média para o ano de 2015. 
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Gráfico 2 - Índice de perdas na distribuição dos prestadores de serviço 

participantes do SNIS em 2017, segundo a média no estado da Paraíba, 

região nordeste, e Brasil. 

Fonte: SNIS, 2018. 

 

A partir do ano de 2007, onde ocorreu a maior média 

para os anos comparados (43,50%), a média de perdas veio 

decrescendo, variando entre 36 e 42%, apresentando uma 

média geral de 37,73% de perdas do ano de 2007 a 2016. 

Enquanto o Nordeste esteve variando entre 52 e 45%, e o 

estado da Paraíba entre 58 e 36% para o mesmo período, como 

pode ser observado no gráfico 2. 

 

MÉDIA DE PERDAS POR MUNICÍPIO 

A partir da análise das médias de perdas para os quatros 

municípios nos últimos 10 anos, pôde-se observar que os 

quatro índices se mostraram com valores semelhantes, estando 
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entre 37 e 40% para os três primeiros municípios (João Pessoa, 

Cabedelo e Santa Rita) (gráfico 12). Enquanto no município de 

Bayeux foi apresentada a maior média (60%), variando em 

aproximadamente 20% quando comparado aos outros 

municípios.  

Gráfico 12 – Média comparativa das perdas de água para os 

municípios de estudo, ao longo de 10 anos. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

A faixa de valores semelhantes para os três primeiros 

municípios pode ser justificado pelo fato da faixa de 10 anos ser 

muito abrangente, permitindo com a média realizar uma análise 

não tão confiante, por isso optou-se inicialmente pela análise de 

perdas anuais, por município e por tipo de perdas. 

O valor de perdas aparentes apresentou a média mais 

semelhante entre os parâmetros analisados, efeito das 

estimativas e margens de erros utilizadas neste índice. 

Enquanto as perdas reais apresentaram valores mais 
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significativos, tanto na análise das médias, quanto na análise 

de valores anuais. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os dados analisados anteriormente com índice de 

perdas por vezes acima da média aceitável tanto para perdas 

reais quanto aparentes, demonstram a importância deste 

assunto, bem como a urgência de planos e ações de melhoria 

e implementação de novas tecnologias por parte do órgão 

gestor para redução destas perdas de água, seja através da 

modernização de sistemas, qualificação de trabalhadores do 

setor, ou qualquer outra ação que se mostre viável.  

O método do Balanço hídrico, por ser um método 

relativamente simples, quando corretamente utilizado e aliado a 

outros métodos como a avaliação de perdas pelas vazões 

noturnas, ou outras metodologias, podem apresentar grande 

eficácia a curto, médio ou longo prazo. 

O desenvolvimento de um estudo de investigação, por 

mais conclusivo que se apresente, sempre pode ser melhorado. 

Além disso, após os objetivos do estudo terem sido atingidos, 

outros irão surgindo. Assim como na proposta inicial, este 

trabalho resultou na comparação dos índices de perdas de água 

em quatro municípios paraibanos.  
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CAPÍTULO 19 
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RESUMO: Os resíduos hospitalares (RH) são produzidos pelos 

hospitais. Geralmente apresentam-se em estado sólido ou semi 

sólido sendo resultados das atividades de atendimento a 

pacientes humanos e animais. O objetivo deste trabalho foi 

analisar as atitudes sustentáveis na gestão dos resíduos sólidos 

de saúde e seus possíveis impactos ambientais. A metodologia 

desta pesquisa foi a revisão bibliográfica. Para a busca de 

trabalhos como fontes de pesquisa, foram empregados os 

descritores: lixo hospitalar; resíduos hospitalares; e resíduos 

em saúde; na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, 

Scielo e Lilacs. Foram utilizadas publicações ocorridas no 

período de 2013 a 2018 e em língua portuguesa. Foram 

encontrados 653 artigos, nos idiomas português, inglês e 

espanhol. Dentre esse montante, somente 56 eram textos em 

formato de atigos completos liberados para consulta e em 

português. Foram selecionados 5 artigos que enfatizaram o 

descarte dos resíduos sólidos hospitalares e a sua gestão com 

enfoque em sustentabilidade ambiental. A análise das 

mailto:leticia.silva@ifma.edu.br
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informações foi realizada por meio de leitura exploratória do 

material encontrado, em uma abordagem qualitativa. Este 

estudo coopera para ampliar a percepção pública de risco dos 

resíduos comuns e de serviços de saúde, e ainda a gestão 

ambiental intra e extra-hospitalar dos resíduos de serviços de 

saúde. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Gestão hospitalar. Meio 

ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos hospitalares (RH) são produzidos 

pelos serviços de atendimento a saúde. Geralmente 

apresentam-se em estado sólido ou semi sólido sendo 

resultados das atividades de atendimento a pacientes humanos 

e animais. São inclusos os serviços de assistência nos hospitais 

e clínicas, casa do paciente e em campo nos serviços de apoio 

à preservação da vida, nos serviços de pesquisa em saúde, 

serviços ambulatoriais, nos serviços de acupuntura, tatuagem, 

serviços veterinários e demais serviços ligados a saúde. 

(ANVISA, 2004). 

O RH ou lixo hospitalar é composto por medicamentos, 

restos humanos (dentre eles fetos abortados), seringas 

contaminadas, material para higienização de ferimentos, 

antibióticos, sangue contaminado e outros materiais 

potencialmente infectantes. Tais componentes podem trazer 

riscos para o meio ambiente e para aqueles que entram em 

contato com esses resíduos, principalmente quando o descarte 

destes não é realizado de form adequada. 

A falta de informação e treinamento dos profissionais nas 

unidades geradoras de resíduos hospitalares, quanto da 

segregação incorreta de tais resíduos, é um grande problema,  
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pois implica na potencialização de riscos direto à saúde de 

diversos profissionais e pacientes daquela unidade, e quando 

deslocados para o ambiente externo, podem causar problemas 

ambientais e torna-se também fator exponencial de risco à 

saúde da população residente próxima à área de destinação 

final dos resíduos (BIONURSING,2016) . 

Dessa forma, o descarte deste RH deve ser feito de 

maneira responsável; pois evitará a contaminação do ser 

humano e também a contaminação do meio ambiente: se 

descartado sem o prévio tratamento, em contato com o solo 

poderá contaminar o solo, os lençóis freáticos, as águas 

superficiais, as plantações de alimentos ainda, o próprio ar. 

Para garantir que todo resíduo hospitalar seja coletado, 

tratado e descartado de forma adequada, é necessário que os 

hospitais tenham plano de gerenciamento de lixo bem definidos; 

pois caso contrário, o descarte deste gerará muitos prejuízos 

(PSM, 2014). . 

Esses planos devem incluir protocolos, sistemas e 

processos de descarte desde a sua segregação (leito do 

paciente) até deixar a instalação para o descarte final. O 

treinamento sobre a coleta e destino deste lixo deve envolver 

desde o profissional que faz o atendimento da infecção até o 

descarte fora do hospital (BIONURSING,2016). 

Para desenvolver o plano de gerenciamento de lixo, os 

hospitais devem realizar uma coleta segura, observando a 

legislação municipal, estadual e federal, de descarte de 

resíduos, desenvolvendo listas dos lixos infectantes gerados 

em suas instalações e dos locais onde são gerados. 

Neste sentido, a responsabilidade pelos resíduos 

hospitalares, no sistema brasileiro, é compartilhado pelo Poder 

Público e pelo produtor do lixo hospitalar (PSM, 2014). 
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Diante das mudanças socioeconômicas e ambientais, a 

concepção da população moderna sobre os impactos 

ambientais tem se modificado, sendo assim os modelos de 

gestão de resíduos têm sido amplamente divulgados na 

sociedade, por meio de veículos de comunicação e atitudes de 

educação em saúde (BIONURSING,2016).  

Dentre as problemáticas causadas pela geração de 

resíduos podemos destacar: esgotamento de aterros sanitários 

- necessidade de altos investimentos para soluções 

equivalentes, da carência de novas propostas para evitar sua 

geração e da necessidade de estímulo para a prática da 

reciclagem (PSM, 2014)..  

Especificamente, os resíduos de serviços de saúde (RH) 

possuem alta periculosidade por conta dos riscos 

desencadeados ao meio ambiente e à população. Afirma-se 

portanto, que o destino inadequado destes materiais pode 

desencadear acidentes com materiais perfuro cortantes, 

transmissão de doenças, contaminação do solo e de lençóis 

freáticos, dentre outros (KOOP, 2013). 

Mendes et al. (2015) destaca que uma das questões 

ambientais que afeta a saúde das populações é a de Resíduos 

Sólidos Urbanos ou a categoria de resíduos, que é classificada 

como perigosa. Nesta categoria enquadra-se Resíduos de 

Serviços de Saúde, que constitui um risco à saúde pública e ao 

meio ambiente desencadeado pela presença de agentes 

biológicos, químicos e radioativos em sua composição, além 

dos resíduos de perfuro cortantes.  

Do montante de resíduos gerados, os RH correspondem 

a cerca de 1% a 2% do total de resíduos sólidos urbanos, logo 

é necessário realizar tratamento que evite exposição para a 

comunidade e o meio ambiente. 
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O gerenciamento da cadeia produtiva de RH resulta em 

gastos financeiros, pois envolve integração de inúmeras 

atividades, que necessitam planejamento, recursos e 

estratégias de implementação, visto que seu desenvolvimento 

depende da estrutura física, das condições de trabalho, da 

qualificação dos recursos humanos envolvidos no manejo e do 

comportamento de descarte de todos os trabalhadores da 

saúde. Sendo assim, considerado um procedimento além de 

oneroso, também complexo (NOGUEIRA e CASTILHO, 2016). 

Conforme Silva et al. (2015), elevados índices de 

infecção hospitalar, geração de doenças, desencadeadas por 

contaminações do lençol freático, ocorrem em virtude de falhas 

no gerenciamento dos RSS com dano ambiental que pode ser 

agravado devido à ingerência do manejo dos resíduos gerados 

nos estabelecimentos de saúde. 

As Resoluções RDC ANVISA nº 306/04 e CONAMA nº 

358/05 comtemplam a especificidades e o risco atrelado à má 

gestão dos resíduos hospitalares. Estas normas dispõem sobre 

este gerenciamento desde a geração até a disposição final. 

O poder público busca orientar, definir regras e regular a 

conduta dos agentes geradores, onde a preservação da saúde 

e do meio ambiente é tratada com prioridade, junto a 

sustentabilidade de todo o sistema (PSM, 2014). 

A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305 de 2 de agosto de 2010, possui uma subseção dedicada 

especialmente aos resíduos de serviços de saúde, na qual 

define os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde e 

determina que resíduos potencialmente infectantes não podem 

receber disposição final sem tratamento prévio que assegure a 

eliminação de suas características de patogenicidade.  
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Essa Lei atribui aos serviços de saúde a 

responsabilidade pelo gerenciamento completo de seus 

resíduos, desde sua geração até a destinação e disposição 

final. Além disso, fixa que o importador, o fabricante e o 

distribuidor de medicamentos, bem como os prestadores de 

serviço de saúde são corresponsáveis pela coleta dos resíduos 

especiais resultantes dos produtos vencidos ou considerados, 

por decisão de autoridades competentes, inadequados ao 

consumo (BRASIL, 2010).  

O objetivo deste trabalho foi analisar, através dos relatos 

de vários autores, as atitudes sustentáveis na gestão dos 

resíduos sólidos de saúde e seus possíveis impactos 

ambientais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia desta pesquisa foi a revisão bibliográfica. 

Segundo Almeida (2011), a pesquisa bibliográfica busca 

relações entre conceitos, características e ideias, muitas vezes 

integrando dois ou mais temas.  

Severino (2007) expõe que essa modalidade de 

pesquisa se caracteriza a partir do registro disponível, que 

decorre de pesquisas já realizadas, em livros, artigos, teses e 

documentos impressos.   

Dessa forma, os textos tornam-se fontes dos temas que 

serão trabalhados e pesquisados. Para Martins e Lintz (2000), 

essa pesquisa busca conhecer e analisar contribuições 

científicas sobre determinado assunto (Alves, 2007). 

  Para a busca de trabalhos como fontes de pesquisa, 

foram empregados os descritores: lixo hospitalar; resíduos 

hospitalares; e resíduos em saúde; na base de dados Biblioteca  
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Virtual em Saúde, Scielo e Lilacs. Como critérios de inclusão, 

utilizamos as publicações ocorridas no período de 2013 a 2018 

e em língua portuguesa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas bases de dados foi encontrado 653 artigos, nos 

idiomas português, inglês e espanhol. Dentre esse montante, 

somente 56 artigos continham textos completos liberados para 

consulta e em português. Após análise dos 56 artigos,foi 

observado que  apenas 44 artigos tratavam a respeito dos 

RH,sem necessariamente associa-lo a sustentabilidade 

ambiental. Destes últimos, foram selecionados 5 que 

enfatizaram o descarte dos resíduos e a sua gestão com 

enfoque em sustentabilidade ambiental.  

A análise das informações foi realizada por meio de 

leitura exploratória do material encontrado, em uma abordagem 

qualitativa.              

O primeiro deles, chama-se: “Os resíduos de serviço de 

saúde e seus impactos ambientais: uma revisão bibliográfica”.O 

texto trata sobre os impactos ambientais dos resíduos 

hospitalares a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 

Cafure e Graciolli (2014), abordam o tema a partir das normas 

brasileiras de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) como a 

principal publicação destinada a dar diretrizes para o descartes 

dos resíduos sólidos hospitalares.  

As autoras realizaram uma pesquisa bibliográfica onde 

analisaram doze (12) artigos localizados nos mecanismos de 

busca. As mesmas relatam que houve uma “discreta” elevação 

dos artigos publicados no ano de 2005 até 2011, o que mostra 
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pouco de desinteresse na pesquisa sobre o tema durante esse 

período.  

 

Também relatam que na região sul do Brasil, foi onde 

localizaram a maior parte das publicações com pesquisas que 

abordam os resíduos hospitalares. Cafure e Graciolli, apontam 

que há uma necessidade de desenvolvimento de ações com os 

órgãos geradores dos RSS, uma inconstância no que diz a 

teoria e o que visto no cotidiano dos estabelecimentos 

hospitalares a partir das obras analisadas pelas autoras. 

Na primeira seção do artigo as autoras descrevem a 

metodologia da pesquisa demonstrando os procedimentos 

feitos para a pesquisa onde foi feita a revisão bibliografia sobre 

o tema. Utilizaram a seguinte questão norteadora para a 

pesquisa de artigos sobre o tema: Na literatura científica 

nacional, como tem sido relatado o descarte e manuseio, assim 

como os impactos ao meio ambiente dos RH?  

Cafure e Graciolli relatam que os textos localizados falam 

do manejo dos resíduos sólidos hospitalares pelos profissionais 

da área da saúde. Posteriormente, Cafure e Graciolli também 

utilizam a ferramenta do check list para sistematizar a origem 

dos problemas e definir o destino certo desses resíduos 

hospitalares no meio ambiente, segundo o que foi relatado em 

cada artigo selecionado.  

O ser humano recebe forte influência do meio em que 

vive ao mesmo tempo em que a influência em inúmeras 

situações, o que interfere igualmente na higiene e de limpeza 

pública, apesar do que as autoras relatam serem evidências de 

uma tomada de consciência dos problemas ambientais. As 

autoras observaram que o direito ambiental brasileiro, está sob 

a égide do Princípio da Precaução e do Poluidor Pagador que, 

conforme Cafure e Graciolli (2015): 
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“[...] se fossem colocados em prática por parte da 
população em geral, poderiam atenuar os 
problemas de depósito de lixos, pois estes fazem 
referência ao fato da cautela que a população em 
geral deve ter em relação a qualquer tipo de 
resíduo e, ao ônus que deve ser suportado ao 
gerador do resíduo depositado em lugares 
indevidos”. 

 

As autoras concluem seu trabalho dizendo que é 

preciso uma pesquisa ainda mais aprofundada a respeito da 

percepção pública sobre os riscos dos resíduos comuns e de 

serviços de saúde, e ainda a avaliação integrada de risco e 

gestão ambiental hospitalar dos resíduos de serviços de saúde. 

Diante das afirmações e da literatura pesquisada, desse modo 

as autoras entendem que deve-se conscientizar a população 

em geral sobre os riscos de doenças em que estão expostas ao 

entrar em contato com os RH. 

O segundo artigo escolhido sobre o tema resíduo 

sólidos hospitalares é: Resíduos sólidos hospitalares: estudo de 

caso de três hospitais de Pernambuco e prevenção da poluição 

de autoria da Barbara Alcântara et al.(2007), onde apresentam 

qual o destino dos resíduos sólidos hospitalares analisando três 

hospitais na região metropolitana de Recife-PE, avaliando o 

gerenciamento dos resíduos sólidos nestes ambientes.  

Os autores colheram os dados por meio de um 

formulário de perguntas fechada aos gestores das unidades de 

saúde.  O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da 

Saúde (PGRSS) através dos seguintes dados: número de 

leitos, registro de número de acidente com resíduo, custo 

mensal do hospital com o destino dos resíduos e massa de 

resíduo biológico. O destino final dos resíduos biológicos, 



AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

382 
 

geram produtos mais poluentes que eles. Neste sentido, são 

necessárias práticas sustentáveis em saúde que minimizem os  

resíduos, evitem processos de baixa eficiência e previnam a 

poluição. 

  No texto, destaca os autores, que o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde 

processo de no licenciamento ambiental, baseado nos 

princípios da não geração de resíduos e na minimização da 

geração de resíduos e seguem as etapas do regime: geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como 

a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Alcantara et 

al., 2016) ainda destacam que a incineração de resíduo sólidos 

é a principal prática de destino final dos resíduos biológicos: 

 
“[...] porém os transforma em cinzas contaminadas 
com substâncias nocivas na atmosfera, como as 
dioxinas e os metais pesados gerando emissões 
que podem ser mais tóxicas do que os produtos 
incinerados, aumentando com isso, a poluição do 
ar”. 

 

Alcântara et al. (2016) concluem que destino final dos 

resíduos biológicos produzirem um volume maior de poluentes 

e os incineradores contribuírem para o aumento da poluição 

pelos gases tóxicos gerados, os hospitais pesquisados pelos 

autores incineram seus resíduos. Desse modo, a necessidade 

de aperfeiçoamento do gerenciamento desses resíduos para a 

diminuição dos mesmos, dos gastos relacionados ao 

tratamento destes, riscos e impactos ambientais. 

O terceiro artigo selecionado para este trabalho é 

intitulado “Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviço de 

Saúde: Um Estudo de Caso. Esse artigo trata dos resíduos 
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hospitalares primeiramente conceituando que são, de maneira 

geral, considerados contaminantes, nocivos à saúde humana e  

agressivos ao meio ambiente. O trabalho se propõe a dar uma 

nova atitude pró-ativa ao destino de resíduos sólidos 

hospitalares do HNSO - Hospital Nossa Senhora da Oliveira de 

Vacaria - RS.  

As autoras analisam como o gerenciamento é 

indispensável para o correto descarte final dos resíduos.  Motta 

et al. (2007) se concentraram no Gerenciamento dos Resíduos 

do Serviço de Saúde de um hospital.  

A pesquisa de caráter exploratório, sob a forma de 

estudo de caso, se fundamenta no estudo dos resíduos sólidos 

e legislação para o Programa de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviço de Saúde. Verificam que o correto descarte dos 

resíduos traz um grande benefício à sociedade, ao meio 

ambiente e ao hospital que tem como objetivo minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar aos mesmos um 

encaminhamento seguro, evidenciando-se assim, ações 

eficazes de biossegurança. Segundo as autoras (Motta et al. 

2016). 

 :“[...] o Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde trata-se 

de um assunto polêmico e amplamente discutido por tratar-se de lixo 

hospitalar. Produzidos em todos os estágios das atividades humanas, os 

resíduos, em termos tanto de composição como de volume, variam em 

função das práticas de consumo e dos métodos de produção. As principais 

preocupações estão voltadas para as repercussões que podem ter sobre a 

saúde humana e sobre o meio ambiente e disposição final” (MOTTA et al. 

2016). 
 

O que se percebe é que a gestão desses resíduos deve 

ser planejado e executado com muita presteza, haja vista que 

atinge vários setores além da instituição e externamente 

atingindo o meio ambiente. Para se ter uma gestão competente 
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e eficaz segundo as autoras é necessário todo um 

planejamento adequando-se a legislação como foi percebido na 

instituição pesquisada.  

Motta et al. (2016) identificaram também diretrizes 

relacionada a segurança, redução de acidentes ocupacionais, 

preservação do meio ambiente e desenvolvimento de um plano 

de gerenciamento de resíduos  para as firmas a serem 

contratadas para o descarte dos mesmos. 

Assim as autoras dão prosseguimento a pesquisa 

analisando outros fatores que interferem na gestão dos 

resíduos sólidos como o processo de capacitação, na fase das 

mudanças significativas nos procedimentos operacionais, com 

adoção das instruções técnicas de biossegurança e 

disponibilização dos equipamentos adequados para gestão 

interna dos resíduos. 

Para o descarte final correto dos resíduos, é 

recomedável  contratar um serviço terceirizado de transporte, 

incineração e disposição em aterro sanitário com controle de 

resíduos. O que as autoras afirmam terem uma logística para 

atender a organização e certificada pelos órgãos 

governamentais que respondem pelo meio ambiente. 

Finalizam o texto apontando que o Gerenciamento de 

Resíduos da Organização, através de projeto onde devem 

constar na integra os procedimentos a serem adotados e 

aprovados pela Vigilância Sanitária. Acrescentam ainda que 

que o fator mais importante para a continuidade deste Plano de 

Gerenciamento de Resíduos é a persistência dos profissionais. 

 O quarto artigo “Análise do descarte de resíduos do 

serviço de saúde no hospital do município de Palmitos/SC” de 

Uliane Massola e Odir Luiz Fanke (2007).  

Os autores Massola e Fanke se propõem a estudar o 

processo de descarte dos resíduos do serviço do hospital no  
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município de Palmitos-SC, verificando o cumprimento das 

normas do descarte, a segurança do trabalho, a quantidade de 

lixo coletada, a forma de separação, verificando os pontos 

críticos dos procedimentos e oferecer soluções de melhorias. 

Uma preocupação frequente é se estão sendo cumpridas as 

normas de descarte.  

Os resultados da pesquisa mostram que o hospital tem 

uma grande preocupação com o correto descarte, anualmente 

é efetuada vistoria pela vigilância sanitária do município, as 

etapas de segregação, acondicionamento, identificação, 

transporte, armazenamento e disposição final, são 

desempenhadas com a devida atenção e cuidado.  

O estudo verifica a coleta dos resíduos, a segurança no 

trabalho, o transporte e o período da coleta. A coleta é realizada 

uma vez por semana, pela empresa terceirizada e com 

transporte apropriado para a coleta. 

 Sobre a segurança no trabalho, os autores mostram, 

que os funcionários possuem equipamentos de proteção e 

integridade física no qual é fornecido gratuitamente ao 

funcionário e em perfeito estado de conservação.  

Os autores descrevem que tipo de embalagens devem 

ser utilizadas para o descarte de resíduos e a de que forma são 

separados, sendo que os resultados mostram que as 

embalagens de armazenamento interno e externo seguem os 

padrões de legalidade com as devidas identificações para cada 

finalidade.  

Quanto ao quarto objetivo específico que era conhecer 

os pontos críticos em relação ao tema e oferecer soluções de 

melhorias. Quanto aos pontos críticos é preciso a adequação 

do local de armazenamento externos onde ficam os resíduos, 

no qual o ideal seria um local maior e mais acessível, facilitando  
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assim o armazenamento e o manuseio dos mesmos, por parte 

dos funcionários responsáveis. 

Os resultados encontrados pelos autores indicam a 

necessidade de melhorias relacionadas ao local de 

armazenamento dos resíduos, melhorias relacionadas com a 

frequência da coleta dos resíduos, e conscientização dos 

funcionários, pois estar de acordo com os procedimentos 

adequados traz benefícios a sociedade.  

Os autores concluíram que de acordo com o que foi 

observado na pesquisa o destino correto dos resíduos, desde a 

separação nas lixeiras corretas, embalagens corretas, e o 

transporte até a etapa final de todo o processo, e os 

funcionários possuem um conjunto de equipamentos que 

auxiliam na proteção e na segurança. Assim, as etapas 

referentes ao processo de descarte na instituição pesquisada 

foram realizadas com a devida responsabilidade e de acordo 

com a Legislação vigente. 

O quinto artigo a ser apresentado neste trabalho é 

“Gerenciamento dos resíduos sólidos hospitalares: Benefícios 

Para o Meio Ambiente” de Eula Chris Pereira Custódio et al. 

(2007). Este trabalho destaca os benefícios para o meio 

ambiente proveniente do gerenciamento dos resíduos sólidos 

de origem hospitalar. A metodologia foi a revisão bibliográfica.  

As etapas apresentadas pelas autoras sobre o 

gerenciamento de RSS na primeira parte do texto foram a 

identificação, a segregação, o acondicionamento, o transporte 

interno, o armazenamento temporário, o armazenamento 

externo, a coleta, o transporte externo, o tratamento e a 

disposição final conforme a ANVISA (2004).  

A identificação do material consiste no conjunto de 

medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos 
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nos sacos e recipientes, fornecendo informações necessárias 

para o correto manejo dos RSS. Já a segregação do mesmo 

consiste na separação dos resíduos no momento e no local 

onde são gerados, de acordo com as características físicas, 

químicas, biológicas, além de considerar o seu estado físico e 

os riscos envolvidos.  

O acondicionamento consiste na embalagem dos 

resíduos já separados, empregando-se sacos ou recipientes 

adequados, os quais devem ser capazes de evitar vazamentos 

e resistir às ações de punctura e ruptura. 

Os escritores inferem que a Resolução RDC - ANVISA, 

n. 306 de 2004 sobre o processo de gerenciamento de resíduos 

de saúde, como um conjunto de procedimentos voltados a 

proporcionar um destino adequado aos resíduos gerados, 

visando à proteção do meio ambiente e de toda a sociedade, a 

partir de diferentes etapas que compreendem desde a 

identificação até sua disposição final.  

O Gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares traz 

inúmeros benefícios para o meio ambiente e diminuição dos 

impactos negativos natureza e as pessoas expostas aos 

resíduos. 

Os autores advertem que todos os grupos de resíduos 

hospitalares podem causar grandes estragos de diferentes 

proporções no meio ambiente e nas pessoas, agressão à sua 

saúde também é considerada uma alteração ambiental e mudar 

essa realidade torna-se essencial e de extrema importância, 

fazendo com que todas as instituições hospitalares implantem 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. Dessa 

forma, é preciso pensar no meio ambiente como um todo, 

compreendendo todos os aspectos que podem interferir na 

saúde, qualidade de vida e sobrevivência do homem na Terra. 



AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

388 
 

Neste trabalho, também é definido que diante do grande 

volume de resíduos sólidos gerados nos hospitais e casas de 

saúde, a necessidade de criar e implantar um Plano para 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde, precisa ter a união de 

profissionais da saúde e demais entidades representativas da 

sociedade civil, para a preservação da saúde humana e do meio 

ambiente que é temática da qual toda a sociedade deve 

preocupar-se. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante destes resultados e da literatura pesquisada, 

concluímos que é necessário conscientizar a população em 

geral sobre os riscos de doenças em que estão expostas ao 

entrar em contato com os RSS.  

É importante frisar ainda que os RSS, na maioria das 

vezes, são armazenados adequadamente, entretanto, por falta 

de destino adequado, são jogados em locais com grande 

número de pessoas e animais, os conhecidos lixões.  

Os resíduos sólidos hospitalares ou como é mais 

denominado "lixo hospitalar ou resíduo séptico", sempre 

constituiu-se um problema bastante sério para os 

Administradores Hospitalares, devido principalmente a falta de 

informações a seu respeito, gerando mitos e fantasias entre 

funcionários, pacientes, familiares e principalmente a 

comunidade vizinha as edificações hospitalares e aos aterros 

sanitários. 

Este estudo coopera para ampliar a percepção pública 

de risco dos resíduos comuns e de serviços hospitalares, e 

ainda a  gestão ambiental intra e extra-hospitalar dos resíduos 

de serviços de saúde. 
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RESUMO: A Economia Solidária (ES) surge no Brasil a partir da 
década de 1970 diante do cenário da crise econômica no país, 
como uma alternativa ao desemprego, à marginalização 
proveniente do modo de produção capitalista. É um novo jeito de 
produzir que valoriza as pessoas e o Meio Ambiente. Os 
empreendimentos econômicos solidários (EES) são bastante 
diversificados e desenvolvidos e apoiados por distintas 
organizações como as Incubadoras Universitárias de 
Empreendimentos Solidários que realizam assessoramento. 
Esse  a esses empreendimentos. Esse processo requer uma 
caracterização dos atores sociais envolvidos. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi realizar diagnóstico de um grupo de 
piscicultores vinculados à Cooperativa Agropecuária Cacho de 
Ouro (COOPERCACHO) em Jaçanã-RN no intuito de utilizá-lo 
como subsídio para incubação do empreendimento solidário. 
Foram selecionados cinco produtores rurais vinculados a 
COOPERCACHO. A maioria dos produtores possui baixos 
níveis de escolaridade, apenas 40% possuem nível médio 
completo, realidade semelhante as que são relatadas sobre 
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outros grupos; 60% relatam que há interação da sua instituição 
com outras, mas constata-se que não há articulação para 
formação de redes; 60% já realizaram empréstimos seja com 
amigos ou entidades financiadoras. O perfil socioeconômico 
muito se assemelha a outros trabalhos. Percebe-se aspectos 
positivos ao trabalho coletivo, como a organização e 
participação. 
Palavras-chave: Produção sustentável. Empreendimentos 
econômicos solidários. Perfil Socioeconomico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Economia Solidária (ES) surge no Brasil a partir da 

década de 1970 diante do cenário da crise econômica no país, 

como uma alternativa ao desemprego, à marginalização 

proveniente do modo de produção capitalista. Addor [2004?], 

afirma que em meio a um sistema competitivo e individualista, 

iniciativas coletivas e solidárias vêm ganhando seu espaço, 

deixando os mais desacreditados no movimento da ES 

surpresos. 

É um novo modo de vida, de relações de trabalho, um 

novo jeito de produzir que valoriza as pessoas e o Meio 

Ambiente. Segundo a Carta de princípios da Economia 

Solidária (2003), ela é também um projeto de desenvolvimento 

integral que visa a sustentabilidade, a justiça econômica, social, 

cultural e ambiental e a democracia participativa e rejeita a 

proposta de mercantilização das pessoas e da natureza às 

custas da espoliação do meio ambiente terrestre, contaminando 

e esgotando os recursos naturais no Norte em troca de zonas 

de reserva no Sul. 

De  acordo com Martins e Toledo (2016),  pela lógica da 

educação ambiental, a Economia Solidária auxilia na promoção 
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das diversas ações para se pensar uma nova sociedade de 

relações interpessoais e de consumo e produção. 

Os empreendimentos econômicos solidários (EES) são 

bastante diversificados e desenvolvidos por distintas 

organizações e uma das que se destacam nessa ação são as 

Incubadoras Universitárias de Empreendimentos Solidários que 

fazem um assessoramento a esses empreendimentos.  

A Incubadora Universitária de Economia Solidária 

(INCOSOL) da Universidade Federal de Campina Grande vem 

realizando esse assessoramento a alguns grupos, 

desenvolvendo atividades diversificadas, dentre eles a 

Cooperativa Cacho de Ouro. 

Culti (2009) aborda que as incubadoras “têm por objetivo 

formar, orientar, dar assistência nos mais diversos aspectos da 

atividade, enfim fazer um assessoramento dos EES.” 

O processo de incubação requer uma caracterização dos 

atores sociais envolvidos no empreendimento e do seu contexto. 

De acordo com Moretto et al (2007), atualmente, é de suma 

relevância estudar e compreender o local para tomar medidas 

relevantes. 

Nessa perspectiva, conhecer esses aspectos possibilita 

que futuras ações e intervenções da incubadora sejam melhor 

embasadas e direcionadas. Além disso, esse estudo pode ainda 

constituir uma base para outras pesquisas na área, 

especificamente para a região em questão, visto que o 

referencial é ainda incipiente. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar um 

diagnóstico de um grupo de piscicultores vinculados à 

Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro (COOPERCACHO) 

em Jaçanã-RN, como base para a incubação do 

empreendimento solidário.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na COOPERCACHO 

(Cooperativa Cacho de Ouro), um empreendimento de 

Agricultura Familiar e Economia Solidária da Região do Trairi, 

com sede neste município de Jaçanã – RN que, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), se estende por 

54,6 km² e possui 7.925 habitantes. Vizinho dos municípios de 

Nova Floresta, Coronel Ezequiel e Cuité, Jaçanã se situa a 29 

km a Sul-Oeste de Santa Cruz, a maior cidade da região, e é 

situado a 657 metros de altitude. 

Este estudo possui natureza descritiva. Gil (2002), afirma 

que esse tipo de pesquisa tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. 

Estudos sobre piscicultura a alguns anos estão sendo 

desenvolvidos pelo LAPEAq (Laboratório de Estudos de Peixes 

e Aquicultura) sob coordenação da Doutora Marisa de Oliveira 

Apolinário. Alguns deles estão condensados em Apolinário et al 

(2015) que aborda aspectos socioeconômicos, educacionais e 

produtivos da piscicultura. Dessa forma, este trabalho resulta 

da expansão desses estudos para o Rio Grande do Norte em 

parceria com a Incubadora de Empreendimentos Solidários 

(INCOSOL) da UFCG campus Cuité.  

A amostragem foi do tipo não aleatória por conveniência 

(Gil, 2008) e os critérios inclusão/exclusão utilizados foram os 

produtores rurais vinculados a COOPERCACHO que já 

realizavam e que planejavam realizar a atividade de 

piscicultura.  
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A coleta de dados se deu por meio da aplicação de 

questionário semiestruturado (n=5), adaptado da Incubadora 

Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários 

(IUESS) da UFCG campus Campina Grande, no intuito de traçar 

um perfil dos piscicultores.  E sua análise foi realizada de forma 

descritiva e tabulados em planilhas eletrônicas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O diagnóstico do grupo de produtores vinculados à 

COOPERCACHO e dispostos a participar de um 

empreendimento solidário a ser incubado, consiste no perfil 

socioeconômico que englobou aspectos como idade, sexo, 

moradia, escolaridade, dentre outros.  

Além disso foram abordadas outras questões a respeito 

de como acontece a participação dos entrevistados dentro da 

sua instituição coletiva.  

 

Perfil socioeconômico  

 

Segundo dados da pesquisa 100% dos entrevistados são 

do sexo masculino, sendo 60% com idade entre 43 e 55 anos e 

o restante possui mais de 55 anos, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Idade dos piscicultores da COOPERCACHO 

Idade N % 

43|―|55 3 60 

          + de 55 anos 2 40 

Total 5 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Ao analisar o perfil dos produtores de uma associação, 

Silva (2014), descreve que a idade média deles é de 55 anos ± 

12 anos, resultado semelhante ao desse estudo. Já Santos 

(2008), em sua pesquisa, relata que a maioria possui de 46 a 

60 anos.  

Quanto à moradia todos possuem casa própria onde 

para 60% dos produtores moram de 3 a 4 pessoas, 20% de 1 a 

2 e 20% de 5 a 6. 

Dentre estes, 60% possuem de 1 a 2 filhos e 40% de 3 a 

4. Silva e Neto [200-?], ao descrever o perfil socioeconômico de 

uma comunidade de pescadores, relatam que a maioria possui 

de 3 a 9 dependentes, dentre esposa, filhos e netos.  

A maioria relata possuir como habilidades, o plantio e a 

criação de animais e que atuam na agricultura, sendo a única 

atividade de 20% deles e 80% além desta, exerce também a 

pecuária 

Quanto a desenvolver novas atividades, 40% desejam 

aperfeiçoar o que já fazem; 20% desenvolver novas culturas 

sem especificar, 20% deseja investir em plantio de banana e 

outros 20% estuda a possibilidade de organizar um pesque-

pague.  

 

Figura 1: Ocupação dos piscicultores da COOPERCACHO. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A figura 2 mostra os dados sobre a escolaridade dos 

produtores. Analisando-a, observa-se que 20% possuem 

fundamental incompleto, 40% são somente alfabetizados e 40% 

fizeram o ensino médio completo acrescido de curso técnico 

agrícola. 

  

Figura 2: Escolaridade dos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nota-se que a maioria possui baixos níveis de 

escolaridade, realidade frequente e que não difere da 

encontrada em outros grupos. 

Belmino, Silva e Apolinário (2015) na descrição do perfil 

sociodemográfico de um grupo de piscicultores apresentaram 

dados nos quais observaram que a taxa de alfabetização dos 

entrevistados, era relativamente baixa.  

 

Grupos e redes   

 

As figuras 3 e 4 trazem informações quanto à frequência 

de reuniões entre os associados e se há interação com outros 

coletivos. Observa-se na figura 3 que 40% disseram se reunir 
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mensalmente, outros 40% se reúnem quinzenalmente e apenas 

20% não tem frequência de reunião.  

 

Figura 3: Qual a frequência que os membros se reúnem?  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

É de fundamental importância que os membros de um 

empreendimento solidário se reúnam com certa frequência 

tendo em vista que é nas assembleias que se tomam as 

decisões de forma democrática, onde cada participante vota 

independente da sua função no grupo.  

Na figura 4, para 40% deles não há interação com outras 

instituições coletivas, outros 40% dizem haver com frequência 

e 20 % relata que ocorre a interação, porém de vez em quando. 

Constata-se que a interação existente com outras 

instituições ocorre em minoria e se resume a um evento ou 

outro promovido por elas, não havendo articulação para 

formação de redes.  
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Figura 4: Há interação da cooperativa/associação com outros 
da mesma natureza? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Porém quando questionados se alguém do grupo lhe 

emprestaria dinheiro (Figura 5), caso precisasse, 40% disseram 

que certamente emprestariam, 20% que certamente não, 20% 

provavelmente não e 20% disseram que não tinham certeza.  

Percebe-se com isso, que a confiança e a amizade se 

distancia das questões financeiras, fator este que pode 

influenciar no desenvolvimento do empreendimento solidário. 
 

Figura 5: Se precisasse de dinheiro alguém do grupo lhe 

emprestaria? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Quanto à realização de empréstimos, 60% responderam 

ter realizado e 40% não realizaram empréstimo. Os que fizeram 

foi com amigos ou agentes financiadores, como Banco do 

Nordeste ou pelo PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Esse quadro pode melhorar a partir de agora com a 

aprovação da Política Nacional da Economia Solidária, que 

disponibiliza com linhas de crédito para capital de giro e para 

custeio e aquisição de bens móveis e imóveis, prevê ações de 

educação, formação, assistência técnica e qualificação social e 

profissional nos meios rural e urbano para empreendimentos 

com perfil de economia solidária. 

 

Confiança e Solidariedade  

 

A figura 6 expõe resultados sobre a confiança que os 

entrevistados possuem nas pessoas. Analisando-a constata-se 

que 40% disseram que pode-se confiar nas pessoas e 60% 

relataram que nunca é demais ter cuidado. Observa-se mais 

uma vez que a confiança no grupo ainda não está totalmente 

estabelecida. 

 

Figura 6: O que você acha sobre confiar nas pessoas? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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As figuras 7 e 8 exibem informações acerca do apoio e 

confiança na relação dos entrevistados e associação.  

Quando questionados se a instituição que participam 

está disposta a lhe ajudar, 80% disseram que sim e 20% que 

não possuem o apoio da associação.  

  

Figura 7: A associação/cooperativa que você faz parte está 

disposta a lhe ajudar caso precise? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Sobre como ela ajudava, enfatizaram que a ajuda é ainda 

pouca, a exemplo da disponibilização de um técnico para 

produção de peixes ou na comercialização. 

Na figura 8,  vê-se que 60% deles acham que dentro da 

instituição existe a possibilidade de que alguém tire vantagem 

deles e 40% acham que não.  
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Figura 8: Você acha que alguém pode tentar tirar vantagem de 

você? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ação coletiva e cooperação  

 

Não há possibilidade de dissertar sobre Economia 

Solidária sem remeter-se à  ação coletiva e cooperação visto 

que trata-se de constituintes de suas bases.   

Castanheira e Pereira (2008) afirmam que as relações 

entre os indivíduos formam uma rede de relacionamentos 

horizontais, fundamentadas em vínculos modernos de 

confiança, fortes o suficiente para superar os interesses 

individuais e utilitaristas. 

Para os autores, a ação coletiva no âmbito da economia 

solidária e da autogestão está orientada, fundamentalmente, 

pela reciprocidade entre os vínculos sociais, sobretudo os de 

confiança, estabelecidos no processo de trabalho. 

Sobre o entrevistado ou alguém de sua casa ter 

participado de alguma atividade em conjunto na 

associação/cooperativa no último ano, 80% responderam que 

sim e 20% disseram não ter participado de qualquer atividade. 
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Informação e comunicação  

 

Quanto às principais fontes de informação a que eles tem 

acesso, internet e televisão foram citadas por 100% dos 

produtores; rádio, citado por 60% e; parentes amigos e vizinhos, 

por 20% deles, ressaltando que cada produtor citou mais de 

uma fonte de acesso à informação.  

Vale ressaltar o uso da internet pelos produtores, seja 

por meio de computadores ou celulares, eles a utilizam para 

comprar equipamentos ou obter informações sobre eventos e 

editais.  

Bernardes e Bomfim (2015), discutem que o 

desenvolvimento tecnológico contemporâneo recorre à 

necessidade de se buscar cada vez mais informações em 

tempo real, assim como, alcançar o acesso às competências 

digitais.  

Segundo eles, estas necessidades tendenciam o 

produtor rural a procurar novas alternativas para suprir suas 

demandas e obter conhecimento em relação aos suportes 

tecnológicos, políticas públicas, economia, produtividade, 

fomentos, e etc.  

É notável que a internet vem sendo cada vez mais 

popularizada no meio rural principalmente pelo celular. De 

acordo com o Canal Rural (2015), uma pesquisa mostra que o 

número de usuários que acessam a internet pelo celular na 

zona rural passou de 4% para 24% em quatro anos, o que 

representa mais de 20 milhões de pessoas. 

 

Coesão e Inclusão social  
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É de suma importância em um empreendimento 

econômico solidário conhecer os aspectos relacionados à 

coesão e inclusão social. Os questionamentos foram sobre 

diferenças e trabalho em equipe e reuniões com amigos, como 

descritos a seguir: 60% relatou ter se reunido com os outros 

membros no último mês anterior à entrevista, na frequência de 

2, 3 ou 6 vezes e os 40% restantes não se reuniram.  

A maioria dos produtores (80%) disse que as pessoas 

com quem trabalham são pouco diferentes e apenas 20% que 

são muito diferentes.  

Dos entrevistados, 60% afirmaram que dentre os 

membros de sua instituição há pessoas com condições 

melhores que a deles e os outros 40% que não havia. No 

entanto, quando questionados se as diferenças existentes 

podem causar problemas em um trabalho em equipe, todos 

disseram que não e que ele pode existir apesar de todas elas.  

Nota-se portanto, uma predisposição para o 

desenvolvimento do trabalho coletivo. 

 

CONCLUSÕES  

 

O perfil socioeconômico dos entrevistados se assemelha 

aos definidos em outros trabalhos.  

Nota-se que os produtores buscam um certo grau de 

diversificação em suas propriedades, vindo a piscicultura 

contribuir com essa perspectiva.  

O aspecto confiança entre eles entre e também com sua 

instituição ainda não está totalmente estabelecida. 

Percebe-se aspectos positivos ao trabalho coletivo como 

a organização e participação.  
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Os entrevistados estão mais interessados numa 

comercialização solidária do que na produção, visto que alguns 

deles já realizam a atividade. 

Por fim, embora haja essa predisposição à realização da 

Economia Solidária , grandes são os desafios , visto que os 

sujeitos foram formados numa visão individualista e 

competitiva, de acordo com a lógica do capital.  

Diante disso, coloca-se a importância desse 

assessoramento das incubadoras universitárias. Aos poucosos 

e constantemente orientam e dão assistência aos 

empreendimentos econômicos solidários.  

Vale ressaltar também que o processo de incubação é 

também um processo educativo, poisocorrem formações de 

acordo com os princípios da economia solidária conduzindo os 

envolvidos para uma forma de produzir pautada na 

sustentabilidade e valorização ao meio ambiente 
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RESUMO: As cardiopatias estão entre os defeitos congênitos 
mais frequentes ao nascimento e acometem de 8 a 10 crianças 
a cada 1.000 nascidos vivos. As bactérias podem causar 
enfermidades graves e levar um paciente a óbito, sendo que no 
ambiente nosocomial este risco se eleva, uma vez que as 
superfícies inanimadas albergam micro-organismos de 
importância epidemiológica.O objetivo desta pesquisa foi 
investigar que bactérias estiveram presentes na UTI 
cardiológica pediátrica bem como sua prevalência e 
susceptibilidade frente aos antimicrobianos.Este foi um estudo 
observacional, de caráter longitudinal, retrospectivo e 
quantitativo através de consulta em banco de dados doServiço 
de Controle da Infecção Hospitalar, Laboratório de 
Microbiologia e Serviço de Arquivo Médico e Estatística, sendo 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
Santa Emília de Rodat sob o Certificado de Apreciação para 
Avaliação – CAEE 80625417.8.0000.5177 seguindo os 
princípios da Resolução 466/12, no que diz respeito à pesquisa 
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envolvendo seres humanos. Entre as enfermidades cardíacas 
mais presentes em crianças internadas neste setor, foi 
constatada a comunicação interatrial, uma cardiopatia 
acianótica. O SCN foi a bactéria mais presente em espécimes 
clínicos desses pacientes, principalmente em sangue periférico 
e líquor, sendo considerado multirresistente, pois houve 
resistência a três classes de antibióticos.Porém, estes micro-
organismos tem muita significância clínica, tendo em vista o 
risco de mortalidade a eles associado, principalmente no que 
tange a sepse neonatal. 
Palavras-chave:UTI cardiológica. Bactéria. Paciente 
pediátrico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As cardiopatias estão entre os defeitos congênitos mais 

frequentes ao nascimento e acometem de 8 a 10 crianças a 

cada 1.000 nascidos vivos (DONÁ; MATURANA; FELCAR, 

2015). 

 As desordens congênitas encontradas na infância são as 

causas mais constantes de emergência em cardiologia 

pediátrica. Essas desordens são classificadas como cianóticas 

e acianóticas (BELO; OSELAME; NEVES, 2016). 

 Entre as cardiopatias acianóticas mais habituais estão a 

comunicação interatrial (CIA), a comunicação interventricular 

(CIV), o defeito no septo atrioventricular total ou parcial, que 

muitas vezes pode estar associada com a Síndrome de Down, 

persistência do canal arterial (PCA) e a coarctação da aorta 

(CoA). Já as cardiopatias cianóticas possuem maior gravidade, 

uma vez que reduzem a concentração de hemoglobina no 

sangue arterial, sendo a representante, a tetralogia de Fallot 
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(T4F), chegando a 10% de todas as cardiopatias (BELO; 

OSELAME; NEVES, 2016). 

 A terapia intensiva pediátrica é um especialidade médica 

relativamente jovem, tendo se firmado há cerca de 50 anos. 

Desde então, esta especialização da pediatria e o surgimento 

de ferramentas tecnológicas mais sofisticadas têm possibilitado 

tratamentos mais eficazes contra as doenças graves (BACKES; 

ERDMANN; BÜSCHER; 2015). 

 Apesar disso, os tratamentos em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) impõem encargos que consomem entre 5 - 30% 

dos recursos de um hospital o valor gasto com pacientes em 

uma UTI é diferenciado de acordo com o quadro clínico e 

gravidade das suas doenças(BACKES; ERDMANN; 

BÜSCHER; 2015; ZANINI, 2014). 

 A UTI é considerada uma área crítica, seja por causa da 

instabilidade hemodinâmica dos pacientes lá hospitalizados ou 

pelo risco de adquirir infecções relacionadas a assistência à 

saúde (IRAS) em decorrência da exposição à micro-organismos 

e/ou pela quantidade de procedimentos invasivos que são 

realizados (LANDIM, 2016). 

 Tais procedimentos invasivos incluem cateteres, sondas 

vesicais de demora, ventilação mecânica, imunossupressores, 

período longo de internação e uso indiscriminado  de 

antimicrobianos (SOUSA; OLIVEIRA; MOURA, 2016). 

 A tecnologia aplicado à assistência hospitalar no que 

tange as UTI’s propicia o prolongamento da sobrevida do 

paciente em situações bastante adversas, o que é positivo. Por 

outro lado, é um dos fatores que predispõem ao aumento do 

risco de infecção hospitalar em pacientes críticos (PERNA at al., 

2015). 
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 O ministério da Saúde através da portaria nº 2616/1998, 

define infecções hospitalares como a infecção adquirida após a 

entrada do paciente na unidade hospitalar e que se apresenta 

durante a internação ou pós-alta, onde esta pode ser causada 

pela microbiota do próprio paciente ou por micro-organismos 

existentes no ambiente em que ele está (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998). 

 Os pacientes internados em UTI’s abarcam apenas 5 a 

10% do total de pacientes hospitalizados, ou seja, um subgrupo, 

mas que apresentam um risco maior do que outros setores para 

a infecção, com taxa de mortalidade que varia de 10 a 80% de 

acordo com o perfil do paciente internado (PERNA at al., 2015). 

 As bactérias são micro-organismos unicelulares que 

foram identificadas pela primeira vez por van Leeuenhoek por 

ocasião da invenção do microscópio e a hipótese destes 

causarem infecção surgiu após os experimentos de Louis 

Pasteur. Porém, o grande marco no tratamento das infecções 

bacterianas ocorreu com a descoberta da penicilina por 

Alexandre Fleming em 1928 (GUIMARÃES; MOMESSO; 

PUPO, 2010). 

 As bactérias podem causar enfermidades graves e 

elevar um paciente a óbito, sendo que no ambiente nosocomial 

este risco se eleva, uma vez que as superfícies inanimadas 

albergam micro-organismos de importância epidemiológica 

(CARDOSO; SILVA; CUNHA, 2018). 

 Por receber permanentemente todos os tipos de pessoas 

e de várias procedências, o hospital possui um hábitat 

microbiológico que leva a constantes preocupações. Dessa 

maneira, este ambiente hospitalar têm agentes infecciosos 

variadose muito resistentes (GOMES; MONTE; LAGO, 2015). 
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 A necessidade de se estudarem as bactérias tem como 

motivo principal o entendimento das doenças por elas 

ocasionadas e os meios variáveis de controle, mesmo sabendo 

que o uso contínuo e indiscriminado de antimicrobianos ao 

longo do tempo ocasionou mecanismos de resistência por esse 

tipo de micro-organismo (BASSO et al., 2016). 

 Sendo assim, justifica-se esta pesquisa pelo fato de que 

é importante conhecer o perfil de bactérias e sua resistência 

antimicrobiana no ambiente nosocomial no intuito de tomar 

medidas preventivas e de controle de infecções, e assim poder 

interferir nas taxas de morbimortalidades associadas, assim 

como nortear o rumo da antibioticoterapia empírica, que é 

muitas vezes necessária na prática clínica. O objetivo desta 

pesquisa foi investigar que bactérias estiveram presentes na 

UTI cardiológica bem como sua prevalência e seu perfil de 

resistência frente a antimicrobianos nesses pacientes críticos 

de um hospital pediátrico. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este foi um estudo observacional, de caráter longitudinal, 

retrospectivo e quantitativo através de consulta em banco de 

dados do Serviço de Controle da Infecção Hospitalar (SCIH), 

Laboratório de Microbiologia e Serviço de Arquivos Médico e 

Estatística (SAME).  

 Em relação ao local e participantes da pesquisa, 

aconteceu no Complexo de Pediatria Arlinda Marques (CPAM), 

instituição pertencente à rede estadual de saúde da capital 

paraibana. Este por sua vez, é um hospital de referência no 

cuidado à crianças e adolescentes, localizado na cidade de 

João Pessoa, capital da Paraíba e presta atendimento 



CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DE BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES EM UTI 
CARDIOLÓGICA DE UM HOSPITAL PEDIÁTRICO 

414 
 

ambulatorial e terciário para toda a região paraibana, estando 

organizado em vários setores como: Área Vermelha, Área 

Amarela, Área Verde, Pronto Atendimento, Clínica Médica, 

Bloco cirúrgico, Enfermaria Cardiológica, Enfermaria 

Neurológica, Clínica Cirúrgica e as unidades de terapia 

intensiva cardiológica, neurológica e pediátrica geral. 

A amostragem foi composta por 22 resultados de 

isolamento de bactérias em espécimes clínicos de pacientes de 

UTI cardiológica como: hemocultura, urocultura, secreção de 

gastrostomia e secreção traqueal, assim como resultados de 

antibiogramas arquivados no SCIH do CPAM, livros de cultura 

do Laboratório de microbiologia e do SAME da Unidade de 

terapia intensiva cardiológica do referido hospital que foram 

positivos para Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase negativo (SCN), Enterococcus spp Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebisiella pneumoniae e 

Acinetobacter baumannii durante o período de janeiro de 2015- 

janeiro 2018.  

Foram incluídos no estudo todos os isolados destas 

bactérias supracitadas nessa UTI, assim como os materiais 

biológicos citados anteriormente e excluídas as planilhas, livros, 

prontuários que apresentassem informações incompletasou 

que tivessem sido preenchidas de forma errada. 

 No tocante aos aspectos éticos, o estudo foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Emília de 

Rodat (FASER), sob o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética – CAAE 80625417.8.0000.5177 pela 

plataforma Brasil, seguindo os princípios da Comissão Nacional 

em Pesquisa (CONEP) e do Conselho Nacional de Saúde 

(CONAS), através da Resolução 466/12, que diz respeito à 

pesquisa envolvendo seres humanos.  
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O estudo ofereceu riscos mínimos ao paciente, visto que 

foi trabalhado a partir de dados anteriores registrados em 

prontuários, e os dados não foram expostos, pois de acordo 

com o objetivo da pesquisa não houve a necessidade de 

identificação do paciente. 

Os dados foram coletados de planilhas do Serviço de 

Controle da Infecção Hospitalar, do SAME do CPAM, assim 

como em prontuários dos pacientes aos quais os dados 

compuseram essas planilhas e livros. 

Foram coletadas informações relativas ao paciente 

como: gênero, idade, diagnóstico, dias de internação hospitalar 

(DIH), setor, tipo de ventilação (espontânea ou invasiva) e 

espécimes clínicos, em que em nenhum momento o seu nome 

foi citado, tudo isso tendo como base à obediência às normas 

éticas referentes ao uso de dados. 

No momento da análise também foi investigado qual foi 

a bactéria considerada multirresistente, bem como seu perfil de 

resistência a antibióticos testados. 

Os dados coletados foram inseridos em planilhas 

eletrônicas e analisados por estatística descritiva através do 

programa estatístico SPSS 21.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Tabela 1. Perfil demográfico dos pacientes pediátricos 

cardiopatas internados em UTI cardiológica no período de 

janeiro de 2015- janeiro 2018 

Sexo n % 

Feminino 16 72,7 

Masculino 6 27,3 



CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DE BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES EM UTI 
CARDIOLÓGICA DE UM HOSPITAL PEDIÁTRICO 

416 
 

Idade n % 

0 - 28 dias (neonato) 4 18,2 

28 dias - 2 anos (lactente) 16 72,7 

2 - 4 anos (pré-escolar) 2 9,1 

4 -11 anos (infância) 0 0,0 

11-19 anos (adolescência) 0 0,0 

      Fonte: Arquivos CPAM, 2018. 

 Por meio desse resultado acima, observa-se que o sexo 

feminino  foi mais acometido por infecções bacterianas em UTI 

cardiológica nesse período de tempo da pesquisa, assim como 

a faixa etária de lactentes, todavia não existem dados na 

literatura que expliquem o por que disso. 

 

Figura 1. Enfermidades cardíacas mais prevalentes em 

pacientes de UTI cardiológica pediátrica no período de janeiro 

2015 - janeiro 2018 
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Fonte: Arquivos CPAM, 2018. 

 A figura 1 ilustra enfermidades cardíacas presentes em 

crianças internadas em UTI cardiológica: atresia pulmonar, 

hidrocefalia,  hipopplasia ventricular, tetralogia de fallot (T4F), 

bronquiolite, persistência de canal arterial (PCA), 

miocardiopatia dilatada, síndrome de down, coartação de aorta, 

sendo a mais frequente a comunicação interatrial (CIA). 

 A literatura aborda que as cardiopatias acianóticas são as 

mais frequentes do que se for comparada às cianogênicas. 

Nesse sentido, este estudo corrobora com os resultados de 

Oliveira et al (2014) em que também foi constatado maior 

incidência para a CIA. 

 

Tabela 2. Dispositivos invasivos e média de dias de usoem 

pacientes de UTI cardiológica pediátrica nos períodos de janeiro 

2015- janeiro 2018 

 

DISPOSITIVOS INVASIVOS MÉDIA DE 

DIAS 

DESVIO 

PADRÃO 

TOT 17,6    1,2 

TQT 14,0 0,9 

AVC 10,3 0,5 

SVD 

NPT 

DRENO 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Fonte: Arquivos  CPAM, 2018. 
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 NPT = Nutrição Parenteral Total; SVD = Sonda Vesical de Demora; 

TQT = Traqueostomia; TOT= Tubo Orotraqueal; AVC = Acesso Venoso 

Central. 

De acordo com o resultado acima, o tubo orotraqueal foi 

o dispositivo invasivo mais frequentemente usado pelas 

crianças cardiopatas. 

 Ao observar esse resultado, pode-se discutir alguns 

pontos - os pacientes internados por longos períodos têm maior 

perigo de adquirir outras enfermidades que não aquelas que 

provocou o seu internamento, destacando-se o quadro de 

pneumonia, podendo ser necessário o uso de suporte 

ventilatório mecânico, porém quando conectado ao paciente, 

torna-se um ambiente propício a proliferação de bactérias 

principalmente quando o tempo de intubação é superior a 48 

horas (TREVISAN; VIEIRA, BRIDA, 2016). 

Um estudo feito por Sinésio et al (2018), mostrou que os 

pacientes que usaram o tubo orotraqueal durante a internação 

na UTI, tiveram maior frequência de IRAS, assim como o tempo 

de permanência também contribuiu para isto. 

Todavia, vale frisar que a ventilação mecânica invasiva é 

um artifício que garante a oxigenação alveolar, uma vez que 

poupa o trabalho dos músculos respiratórios em crianças 

submetidas à cirurgia cardíaca (OLIVEIRA et al., 2017). 

A ventilação mecânica (VM) estendida acaba se 

tornando comum em pacientes críticos em caso de insuficiência 

de órgãos em curso e quando nessa situação prolongada, 

mostra-se alguns questionamentos como consumo de recurso 

pessoal e financeiro, além do ônus emocional principalmente 

para os familiares do paciente (MUZAFFAR et al., 2017). 
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A VM prolongada é dita na literatura como por mais de: 

24 horas, 96 horas, 7 dias, 29 dias e necessidade de suporte 

com VM após UTI (MUZAFFAR et al., 2017). 

Ainda segundo o resultado,observa-se que a 

traqueostomia (TQT), foi o segundo dispositivo com maior 

média de dias de uso em UTI  cardiológica. 

A TQT consiste em uma abertura através de cirurgia em 

traqueia com introdução de uma cânula com o intuito de 

possibilitar troca respiratória com o ambiente externo. Tal 

procedimento torna-se mais difícil em pacientes pediátricos se 

comparado com adultos, uma vez que a traqueia deste primeiro 

público é menor, sem contar que os riscos estão diretamente 

ligado à idade, duração de traqueostomia e comorbidades 

graves (DAL’ASTRA et al., 2017). 

Dente as bactérias com perfil de UTI, nota-se pelo 

resultado acima que o estafilococos coagulase negativo (SCN) 

esteve mais presente em espécimes de líquor e sangue 

periférico.  
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Figura 2. Bactérias isoladas mais presentes nos 

respectivos espécimes clínicos de pacientes pediátricos em UTI 

cardiológica no período de janeiro 2015 – janeiro de 2018 

 
Fonte: SCIH CPAM, 2018. 

 

   

O gênero Staphylococcus abrange cocos gram positivos, 

anaeróbios facultativos, imóveis e catalase positiva, sendo 

colocado em dois grupos com base na produção ou não de 

coagulase, que são: Staphylococcus coagulase positivo (SCP) 

e Staphylococcus coagulase negativo (SCN). Dentro do grupo 

SCP, o S. aureus é o mais descrito assim como o mais virulento 

e, entre os SCN, podem ser referidos S. epidermidis, S. 

saprophyticus e S. lugdunensis, tido como principais agentes 

etiológicos nosocomiais (NASCIMENTO; MARTINEZ, 2017). 
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O SCN é encontrado principalmente na pele e mucosas 

de seres humanos e a ocorrência deste micro-organismo vem 

crescendo, passando a ser reconhecido como agente 

oportunista causador de infecção associado a dispositivos 

permanentes, endocardite, bacteremia, entre outros (FILHA et 

al., 2018). 

Esta prevalência no estudo é semelhante ao encontrado 

por Silva et al (2013) em recém-nascidos, em que o SCN foi 

implicado em 11 das 57 infeccões associadas à assistência à 

saúde com perfil elevado de resistência à oxacilina. 

A meningite bacteriana é definida como uma inflamação 

das meninges como conseqüência de uma contaminação pela 

própria bactéria ou seu produto, levando a infecção na pia-

máter, aracnóide e espaço subaracnóideo e, mesmo com 

tratamento, ainda é considerada importante causa de 

morbimortalidade em crianças (SOUZA et al., 2016). 

 Mesmo com o desenvolvimento da antibioticoterapia no 

tratamento das infecções hospitalares, observa-se que as 

infecções das incisões cirúrgicas continuam sendo motivo de 

preocupação, principalmente quando acontece deiscência da 

ferida operatória (SANTANA et al., 2014). 

 Nos estudos de Santos et al (2016) foi observado que a 

espécie Pseudononas aeruginosa esteve entre as bactérias 

gram negativas mais envolvidas em infecções de ferida 

operatória, o que se assemelha dos resultados desta pesquisa. 

 Neste estudo, observa-se também que esta bactéria 

esteve muito presente em secreções traqueais, o que corrobora 

com os achados de Debarba et al (2018) num hospital público 

do Paraná. 

 Este tipo de micro-organismo é bastante relatado em 

infecções hospitalares em casos de pacientes de UTI e a 
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maioria dos equipamentos nesse ambiente hospitalar pode 

servir de reservatório para este patógeno, o que inclui aparelhos 

de ventilação assistida, fluidos de administração intravenosa, 

entre outros (VANDESMET et al., 2016). 

 

Tabela 3. Prevalência de micro-organismos isolados em 

corrente sanguínea de pacientes internados em UTI 

cardiológica pediátrica no período de janeiro de 2015 – janeiro 

de 2018 

Agente identificado FA FR (%) 

SCN 10 66,7 

Klebisiella pneumoniae 3 20,0 

Pseudomonas aeruginosa 2 13,3 

TOTAL 15 100% 

    Fonte: Arquivos CPAM, 2018. 

FA= frequência absoluta; FR= frequência relativa. 

Por esse resultado acima (Tab.2), infere-se que a 

infecção da corrente sanguínea piora o estado dos pacientes 

por elevar o risco a outras infecções. A bacteremia está bem 

associada ao uso de dispositivos intravasculares e mesmo que 

a incidência de infecção da corrente sanguínea seja maior que 

as outras infecções hospitalares, os pacientes acabam sendo 

os que demandam um maior gasto, pela mobilização de 

antimicrobiano e medidas de diagnóstico, bem como outros 

recursos empregados relacionados ao suporte de vida desses 

pacientes (SOUSA et al., 2015). 
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Tabela 4. Bactérias isoladas mais prevalentes em pacientes 
internados em UTI cardiológica no período de janeiro de 2015- 
janeiro 2018 e sua suceptibilidade frente aos antimibióticos 
testados. 

ANTIBIÓTICOS 
S

C
N

 

 

K
. 

p
n

e
u

m
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n
ia

e
 

P
.a

e
ru

g
in

o
s

a
 

S
. 

a
u

re
u

s
 

 S R S R S R S R 

Amicacina NT NT 80 20 40 60 NT NT 

Ampicilina + 

Sulbactam 

22,2 77,8 NT NT NT NT 50 50 

Amoxicilina + 

Clavulonato 

33,3 66,7 NT NT NT NT NT NT 

Aztreonam NT NT 40 60 20 80 NT NT 

Cefalotina NT NT NT NT NT NT 50 50 

Cefepime NT NT 60 40 40 60 NT NT 

Ceftadizima NT NT 40 60 60 40 NT NT 

Ceftriaxona NT NT NT NT NT NT NT NT 

Ciprofloxacino 55,6 

 

44,4 

 

80 20 20 80 100 0 

Clindamicina 55,6 44,4 NT NT NT NT 100 0 

Eritromicina 11,1 88,9 NT NT NT NT 50 50 

Gentamicina 22,2 77,8 80 20 40 60 50 50 

Imipeném NT NT 100 0 40 60 NT NT 

Levofloxacino 55,6 

 

44,4 

 

80 20 40 60 NT NT 

Linezolida 100 0 NT NT NT NT 100 0 
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Meropeném NT NT 100 0 40 60 NT NT 

Nitrofurantoína NT NT NT NT NT NT NT NT 

Oxacilina 22,2 77,8 NT NT NT NT 50 50 

Penicilina G 22,20 77,8 NT NT NT NT NT NT 

Polimixina B NT NT 78 22 80 20 NT NT 

Piperacilina + 

Tazobactam 

NT NT 100 0 20 80 NT NT 

Sulfametoxazol 

+ Trimetropina 

33,3 66,7 NT NT NT NT 100 0 

Teicoplamina 77,8 22,2 NT NT NT NT 100 0 

S = sensibilidade; R = Resistente; NT = Não testado Fonte: 

SCIH CPAM, 2018. 

 Com relação ao perfil de sensibilidade e resistência aos 
antimicrobianos testados em micro-organismos isolados no 
período de janeiro 2015 – janeiro de 2018 (Tab.4) foram 
analisadas 23 drogas com relação aos dois micro-organismos 
mais prevalentes. 
 Em relação aos estafilococos coagulase negativos 
(SCN), estes são os mais presentes na microbiota da pele, 
porém cada vez mais relacionados a infecções importantes 
como endocardite e bacteremia (ARAÚJO et al., 2017). 
 Pelo resultado acima (Tab.4), algumas cepas de  SCN 

podem ser consideradas multirresistente, pois houve 

resistência a três classes de antibióticos tradicionalmente 

usados contra esses micro-organismos: aminoglicosídeo 
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(gentamicina), aminopenicilinas (ampicilina/sulbasctan e 

amoxicilina/clavulanato),sulfonamida 

(sulfametoxazol/trimetropin) e penicilina (oxacilina).  

 Neste estudo foi identificado alta taxa de resistência de 
SCN à oxacilina, o que corrobora com os dados de Mahl e Rossi 
(2017), o que segundo estes autores, isso se torna um grande 
problema de proporção global, já que a prevalência destes 
micro-organismos em 143 hospitais na Espanha comprovou 
que 67% dos SCN isolados eram resistentes à oxacilina. 
  Dos antibióticos testados, pode-se observar que 
Klebsiella pneumoniae mostrou-se mais sensível a quatro 
classes de drogas (carbapenéns, aminoglicosídeos, quinolonas 
e cefalosporina de 4ª geração) e sendo resistente à ceftazidima 
e aztreonan. Esse perfil de sensibilidade foi semelhante ao visto 
por dados de Santos (2007) quando comparou tratamentos 
para infecções provocadas por Klebsiella pneumoniae.  
 Altas taxas de sensibilidade de K. pneumoniae, à 
amicacina, quinolonas, meropeném e polimixina foram 
observadas por Krummenauer et al (2016) também em ala 
pediátrica, o que segundo este autor, facilita aescolha de 
antimicrobianos no tratamento de infecções. 
  E por último, o Staphylococcus aureus, foi detectado em 
infecções nesses pacientes, mas numa prevalência 
praticamente irrisório (Fig.2). As infecções estafilocócicas 
podem ser transmitidas pela microbiota transitória e, até mesmo 
por profissionais de saúde, iniciando-se com uma área da 
pele/mucosa traumatizada, o que permite acesso por tal micro-
organismo (ATIQUE at ., 2017). 
 O primeiro antimicrobiano usado na clínica para 
infecções por S. aureus, foi a penicilina, mas a partir da década 
de 1960, começou a aparecer os primeiros isolados resistentes. 
 A oxacilina é um antimicrobiano muito empregado em 
hospitais para o tratamento de infecções causadas por S. 
aureus. Esse fármaco atua ligando-se as proteínas ligadoras de 
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penicilina (PBP’s), isso impede a síntese de parede celular 
ecausa lise bacteriana (ATIQUE at ., 2017).  
 
CONCLUSÕES  

 

 As crianças internadas neste setor de UTI cardiológica, 

mesmo que somente para cuidados pós-cirúrgicos acabaram 

por outros motivos tendo que ficar um período de tempo 

considerável,  o que se explica pela média de dias de  uso de 

dispositivos invasivos como o tubo orotraqueal e traqueostomia, 

que pode  ser um meio transmissor de infecções nososcomiais, 

mas que mesmo assim, depedendo do quadro da criança, faz-

se necessário usar essas ferramentas invasivas. 

 As bactérias mais prevalentes em UTI cardiológica 
pediátrica foram as bactérias gram positivas com perfil de 
multirresistência hospitalar, como o caso do Staphyloccus 
coagulase negativo, mas que ainda assim se mostram 
sensíveis a algumas classses de antibióticos, o que se tem 
como fator positivo, pois otimiza mais as alternativas 
terapêuticas. Porém, sempre deve ser lembrado que estes 
micro-organismos têm muita significância clínica, tendo em 
vista o risco de mortalidade a eles associado, principalmente no 
que tange a sepse neonatal. 
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RESUMO: Dermatofitoses são manifestações clínicas de 
micoses superficiais causadas por fungos conhecidos como 
dermatófitos. Essas infecções superficiais são capazes de 
produzir lesões em tecidos queratinizados, como pele, pêlo, e 
unhas. Este trabalho buscou avaliar o perfil destas infecções 
fúngicas em pacientes atendidos no Laboratório de Micologia 
Médica Sylvio Campos da Universidade Federal de 
Pernambuco no período de um ano. Durante o período 
estudado foi atendido mais de mil pacientes, os quais um pouco 
mais que 10% dos casos foram positivos para dermatofitoses, 
contudo verificou-se, também, a etiologia e epidemiologia das 
dermatofitoses. O diagnóstico laboratorial foi baseado no 
exame microscópico direto da amostra clínica bem como no 
isolamento do fungo em meio de cultura. As amostras coletadas 
foram submetidas ao exame direto com hidróxido de potássio 
(KOH) a 20% e cultivadas em Placas de Petri contendo ágar 



PERFIL DAS DERMATOFITOSES DIAGNOSTICADAS EM PACIENTES 
ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE MICOLOGIA MÉDICA SYLVIO CAMPOS, 

RECIFE-PE. 

431 
 

Sabouraud Dextrose adicionado a cloranfenicol. Foi possível 
identificar e relacionar os agentes etiológicos com as 
manifestações clínicas causadas, além do perfil dos pacientes 
atendidos. 
Palavras-chave: Micoses superficiais. Dermatófitos. Perfil 

epidemiológico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções fúngicas também denominadas de micoses 

são provocadas por variados grupos de fungos e representam 

à saúde pública importantes manifestações clínicas. Devido a 

sua elevada incidência, vem sendo causa frequente de visita 

aos dermatologistas (MAZZA. et al., 2018).  

Os fungos estão sendo estudados há cerca de 150 anos 

com reconhecimento de aproximadamente 100.000 espécies, 

entretanto apenas 100 são considerados capazes de causar 

infecções no homem, de acordo com relatos de FERREIRA; 

ÁVILA, (2001) e SILVEIRA-GOMES et al., (2013).  

Todos os anos, vários humanos e outros animais são 

infectados com fungos que causam infecções de pele. Estas 

micoses superficiais podem acometer os seres humanos com 

danos estéticos, comprometendo sua vida social e até 

autoestima; apresentando importância relevante na área 

médica, uma vez que, tem alta frequência sendo algumas 

contagiosas (SILVEIRA-GOMES et al., 2013). 

A prevalência de infecções fúngicas superficiais é 

altamente variável, pois depende de parâmetros climáticos, 

como umidade e temperatura, e das características de cada 

paciente, como idade, sexo, predisposição a doenças, 
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localização anatômica da lesão, nível socioeconômico e 

ocupação (HEIDRICH et al., 2015).  

As micoses superficiais ou cutâneas, causadas 

principalmente por fungos dermatófitos, estão entre as 

infecções fúngicas mais comuns em todo o mundo, afetando 

negativamente a qualidade de vida dos pacientes infectados. O 

acometimento se restringe as camadas superficiais da pele e 

seus anexos, pelos e unhas. Neste caso, os fungos utilizam 

como principal fonte de nutrição a queratina, permitindo a 

infecção de tecidos e/ou estruturas ricas desta molécula 

(HARVEY, et al., 2008; DIEGO, 2011; MAULINGKAR et al., 

2014; MAZZA. et al., 2018).   

As dermatofitoses são dermatomicoses causadas por 

um grupo específico de fungos, os dermatófitos, conhecidos 

como tineas e são os agentes etiológicos desta micose 

superficial/cutânea. Tais infecções ocupam a posição do 

terceiro maior distúrbio de pele no mundo (SIQUEIRA, et al., 

2005; SILVEIRA-GOMES et al., 2013), afetando 

aproximadamente 20% a 25% da população (AMEEN, 2010). 

Dermatófitos são fungos filamentosos especializados na 

digestão e crescimento em substratos queratinizados, como 

pele, cabelos e unhas. Estes fungos queratinofílicos têm uma 

predileção ecológica quanto à sua adaptação ao meio ambiente 

e podem ser divididos em três grandes grupos de acordo com 

seu habitat: geofílico, zoofílico e antropofílico (PIRES et al., 

2014; AHMADI et al., 2016).  

Fungos geofílicos têm Microsporum gypseum como seu 

representante e fungos zoofílicos têm Microsporum 

canis e Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes. 

(Zaitz at al., 2010; Veasey et al., 2017). Esses dois grupos de 
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fungos são considerados “não adaptados aos seres 

humanos”. Os fungos “adaptados” estão no topo da evolução 

da escala filogenética fúngica: são dermatófitos capazes de ser 

um parasita para os humanos, conhecidos como fungos 

antropofílicos. Exemplos deste grupo são o Epidermophyton 

floccosum, o Trichophyton tonsurans, o Trichophyton 

schoenleinii, o Trichophyton mentagrophytes 

var. interdigitalis e Trichophyton rubrum  (Veasey; Muzy, 2018). 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo 

conhecer o perfil dos agentes etiológicos e as manifestações 

clínicas das dermatofitoses diagnosticadas em pacientes 

imunocompetentes atendidos no Laboratório de Micologia 

Médica Sylvio Campos, da Universidade Federal de 

Pernambuco, no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção de dados dos pacientes  

 

Foram realizadas consultas em laudos oriundos de 

pacientes encaminhados por clínicas e hospitais da rede 

pública e particular da Região Metropolitana do Recife, no 

período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. Os pacientes 

foram encaminhados para realização do exame Micológico no 

Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos, do 

Departamento de Micologia da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Antecedendo a coleta das amostras clínicas, os 

pacientes foram registrados preenchendo uma ficha cadastral 

com informações que permitem traçar dados epidemiológicos 
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básicos e uma avaliação clínica localizada, para seleção das 

lesões mais sugestivas. Em seguida, foi realizado o dignóstico 

laboratorial através do exame microscópico direto e cultura.  

Todos os dados obtidos através da consulta dos laudos 

foram organizados em formas de gráficos, separando por 

identidade de gênero dos pacientes, idade, localização da lesão 

e agentes etiológicos. 

 

Exame Direto, Cultura e Identificação do Agente Etiólogico 

 

As amostras para pesquisa de dermatófitos foram 

obtidas de pele, pêlo e unha. Do couro cabeludo, o pêlo 

parasitado foi retirado com pinça de depilação esterilizada e das 

outras regiões foram coletadas mediante escarificaçãp com 

bisturi. Posteriormente, as amostras clínicas foram manipuladas 

para a análise microscópica direta através do preparo de 

lâminas clarificadas com solução aquosa de Hidróxido de 

Potássio (KOH) a 20%.  

Para o isolamento e cultivo do agente etiológico, foi 

inoculado o material biológico em sete pontos equidistantes em 

placas de Petri contendo meio de cultura ágar Sabouraud 

Dextrose adicionado de 50 mg/L do antibiótico cloranfenicol. As 

placas foram mantidas a temperatura ambiente (28 °C) por um 

período de até 15 dias para isolamento e posterior identificação 

(LACAZ et al., 2002). 

A identificação dos isolados foi realizada com base nas 

características morfológicas, através de análises 

macroscópicas e microscópicas das colônias isoladas. E, 

quando necessário, análises bioquímicas e fisiológicas, 

seguindo os protocolos descritos por LACAZ et al., (2002) e 
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SIDRIM et al., (2004).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização geral das micoses e gênero dos pacientes  

 

No período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, foram 

atendidos 1102 pacientes no Laboratório de Micologia Médica 

Sylvio Campos da Universidade Federal de Pernambuco. 

Dentre o período estudado, foram identificados 220 (20%) 

casos de infecções fúngicas por dermatófitos (Figura 1). 

 

Figura 1. Quantitativo de casos de dermatofitoses comparado 
a outras micoses diagnosticadas no Laboratório de Micologia 
Médica Sylvio Campos no período de Jan/12 a Jan/13. 

 

 
Fonte: O autor. 

 

As dermatofitoses foram mais incidentes em pacientes 

do gênero feminino acometendo 128 (58%) indivíduos. Já no 
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gênero masculino, foram acometidos 92 (42%) pacientes 

(Figura 2).  

Cortez et al. (2012), Silveira-Gomes et al. (2013) e Pires 

et al., (2014) obtiveram resultados semelhantes. Já Damázio et 

al. (2007), Costa et al., (2002), Rezende et al. (2008), Couto et 

al. (2013) e Heidrich et al. (2015) em suas pesquisas obtiveram 

resultados contrários a este trabalho, verificando maior número 

de dermatofitoses no gênero masculino. Possivelmente, nossos 

resultados refletem o cuidado maior do público do gênero 

feminino em procurar diagnóstico quando há queixa clínica e/ou 

estética, o que não é tao comum em pacientes do gênero 

masculino.  

 

Figura 2: Perfil quantitativo dos casos confirmados de 

dermatofitoses de acordo com a identidade de gênero dos 

pacientes atendidos no Laboratório de Micologia Médica Sylvio 

Campos no período de Jan/12 a Jan/13. 

 

 
Fonte: O autor. 
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Faixa etária dos pacientes  

 

Todos os indivíduos atendidos apresentavam lesões ou 

manifestações clínicas sugestivas de micose e os pacientes 

analisados foram distribuídos por faixa etária. Os grupos 

variaram de 0 a 12 anos; de 13 a 19 anos; de 20 a 29 anos; de 

30 a 39 anos; de 40 a 49 anos; de 50 a 59 anos; de 60 a 69 

anos e maiores ou igual a 70 anos.  

As dermatofitoses acometeram indivíduos de todas as 

idades, sendo mais incidente na faixa etária de 50-59 anos, 

correspondente a 49 (22%) pacientes. A faixa etária de  40-49 

anos e de 30-39 anos também apresentaram uma alta 

incidência com 44 (20%) e 33 (15%) casos respectivamente. As 

faixas etárias 60-69 anos, 20-29 anos e 13-19 anos 

corresponderam a 27 (12%), 17 (8%) e 07 (3%) pacientes 

respectivamente como apresenta a Figura 3.  

Pires et al., (2014) afirma que a população feminina e a 

faixa etária de 51 a 60 anos foram as mais afetadas, dados 

esses que corroboram com nossos resultados. Diferentemente 

de Costa et al. (1999) e Pelegrini et al. (2009)  que relataram, 

mesmo com uma década de diferença, que a faixa etária mais 

frequente de pacientes com dermatofitoses ocorre entre 31-40 

anos. Já Couto et al. (2013), estudando o estado de 

Pernambuco, afirmaram que a faixa etária entre 0-20 anos 

prevaleceram nos casos de dermatofitoses. 

 

Figura 3. Quantitaivo dos casos confirmados de dermatofitoses 
de acordo com a faixa etária de idade dos pacientes atendidos 
no Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos no período 
de Jan/12 a Jan/13.  
 



PERFIL DAS DERMATOFITOSES DIAGNOSTICADAS EM PACIENTES 
ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE MICOLOGIA MÉDICA SYLVIO CAMPOS, 

RECIFE-PE. 

438 
 

 
Fonte: O autor. 

 

Em relação à localizaçao das lesões 

 

Todas as manifestações clínicas de dermatofitoses 

foram observadas, com exceção de tinea manum e tinea 

barbae. Chinelli et al. (2003) afirmaram que tinea barbae é rara 

e não a detectaram em seu estudo,  assim como na nossa 

pesquisa. Tinea corporis foi o tipo de lesão que prevaleceu 

nesta pesquisa, acometendo 76 (34%) pacientes, corroborando 

com os dados de Silveira-Gomes et al. (2013). Nossos dados 

diferem do estudo de Pires et al., (2014), os quais estudaram 

pacientes da região norte do país e concluíram que a principal 

forma clínica de infecção dermatofítica foi a tinea unguium. Em 

nosso estudo, tinea unguium, foi a segunda dermatofitose mais 

prevalente com 52 (24%) pacientes, seguida de 47 (21%) casos 

de tinea pedis e 22 (10%) casos de tinea capitis. Tinea cruris e 
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tinea facei foram menos incidentes com 17 (8%) pacientes e 

seis (3%) dos casos respectivamente, como é apresentado na 

Figura 4. 

 

Figura 4. Percentual dos casos de dermatofitoses de acordo 
com a manifestação clínica apresentada pelos pacientes 
atendidos no Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos 
no período de Jan/12 a Jan/13. 
 

 
Fonte: O autor. 

 

Segundo Sidrim et al. (2004) existem duas formas de 

classificação clínica das dermatofitoses; uma que denomina 

todas as infecções por dermatófitos de tinea, associada à outra 

palavra que aponta o sítio anatômico da lesão. E outra que 

classifica as dermatofitoses em tineas, só para lesões do couro 

cabeludo, barba e bigode; epidermofitíases, para lesões da pele 

glabra; onicomicoses dermatofíticas, lesões em unhas; e 

dermatofitoses subcutâneas e profundas. 
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Os pacientes atendidos com diagnóstico conclusivo para 

dermatofitoses apresentaram lesões que variaram de acordo 

com a localização, como lesões em placas de alopecia quando 

à manifestação clínica ocorreu no couro cabeludo; descamação 

de lesão circular margeada eritematosa na epiderme e lesão 

das unhas, caracterizada por descoloração e enfraquecimento 

da lâmina subungueal. Tais alterações clínicas são descritas 

por vários pesquisadores como típicas de dermatofitoses em 

pacientes imunocompetentes, o que no nosso estudo foi 

conclusivo quando associadas ao diagnóstico laboratorial 

micológico. 

Por outro lado, a literatura traz casos de dermatofitoses 

em indivíduos com infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana, os quais se manifestam de forma atípica, o que não 

ocorreu nesta pesquisa. Além disso, agentes etiológicos menos 

comuns são isolados nesses indivíduos, como espécies de 

Microsporum (Costa et al., 2015). 

No nosso estudo, o cultivo das amostras clínicas 

coletadas nos permitiu o isolamento dos três gêneros de 

dermatófitos. Sendo o gênero Trichophyton o mais frequente 

nos casos observados, totalizando 198 casos dos 220 isolados. 

Em 18 casos foram isolados espécies do gênero Microsporum, 

seguido de Epidermophyton floccosum isolado em apenas 04 

casos no período de tempo estudado como mostra a Figura 5. 

Embora os dermatófitos tenham uma distribuição global, 

algumas espécies estão restritas a áreas geográficas 

específicas. A literatura aponta alguns dermatófitos com 

incidência regional, aqui no Brasil e também no nosso estudo, 

observamos que diferentes espécies do gênero Trichophyton 

são os principais agentes etiológicos das dermatofitoses. No 



PERFIL DAS DERMATOFITOSES DIAGNOSTICADAS EM PACIENTES 
ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE MICOLOGIA MÉDICA SYLVIO CAMPOS, 

RECIFE-PE. 

441 
 

entanto, as condições climáticas e sociais podem ser um fator 

diferencial quando comparado aos de outras pesquisas 

(SIDRIM et al., 2004; SILVEIRA-GOMES et al., 2013; BRITO-

SANTOS et al., 2017). O estudo de Leite et al., (2014), 

estudando a região centro-oeste do país, corrobora com nossos 

dados onde o gênero Trichophyton foi o mais representativo e 

dentre suas espécies, T. rubrum foi a mais prevalente. 

Já o gênero Microsporum possui duas espécies, o M. 

canis e o M. gypseum, comumente isoladas em doenças 

humanas, não sendo diferente neste trabalho. Do grupo 

Epidermophyton, só a espécie E. floccosum é de interesse 

médico e é um dermatófito comum em lesões de grandes 

dobras (DIEGO, 2011; SILVA et al., 2018).  

Damázio et al. (2007), Rezende et al. (2008), Silveira-

Gomes et al. (2013) e Silva et al., (2018) em suas pesquisas 

apresentaram resultados semelhantes a este trabalho quanto a 

frequência de isolamento de espécies do gênero Trichophyton 

como agente etiológico das dermatofitoses em pacientes 

imunocompetentes.  

Analisando a Tabela 1, apresentamos uma breve relação 

entre as manifestações clínicas e os agentes etiológicos 

identificados neste estudo.   

Tinea unguium, tinea corporis, tinea pedis e tinea capitis 

foram as manifestações mais causadas por espécies do gênero 

Trichophyton. Acreditamos que as manifestações nas unhas 

são causas comuns nas pessoas que desenvolvem atividades 

domésticas, devido a grande exposição a atividades com água 

no seu dia a dia, como lavar roupas, louças etc.  
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Figura 5. Distribuição dos agentes etiológicos de 
dermatofitoses isolados e identificados a partir de amostras 
clínicas de pacientes imunocompetentes atendidos no 
Laboratório de Micologia Média Sylvio Campos no período de 
Jan/12 a Jan/13. 
 

 
Fonte: O autor. 

 

Relação entre as formas clínicas e o agente etiológico 

 

Os relatos de Ribeiro et al. (2015) apresentam mais de 

cinco mil casos de onicomicose em quatro anos de estudos, 

aqui no Brasil, sendo 68% destes casos causados por 

dermatófitos, desmonstrando sua alta incidencia entre as 

dermatofitoses, corroborando com os dados obtidos neste 

trabalho.  

Em nossa pesquisa, também, foi diagnosticado dois 

casos de onicomicoses causados por Epidermophyton 

floccosum parasitando, especificamente, as unhas das mãos. 

Tal manifestação clínica nãé tão comum na rotina laboratorial, 
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contudo já foi relatado por outras pesquisas no mundo, tanto 

nas unhas como em áreas interdigitoplantares como apoia os 

resultados do trabalho de Chadeganipour et al., (2010) que 

realizaram um estudo micológico com onicomicoses e E. 

floccosum foi o segundo agente etiológico mais isolado. 

Diferentemente, Rashidian et al., (2015) apresentaram E. 

floccosum como agente etiológico da tinea cruris e prevaleceu 

em pacientes do gênero masculino. 

 

Tabela 1: Relação quantitativa entre as formas clínicas das 
dermatofitoses e os agentes etiológicos isolados de pacientes 
imunocompetentes atendidos no Laboratório de Micologia 
Média Sylvio Campos no período de Jan/12 a Jan/13 . 
 

FORMAS 

CLÍNICAS 

AGENTES ETIOLÓGICOS 

TOTAL Trichophyton 

sp. 

Microsporum 

sp. 

Epidermophyton 

floccosum 

Tinea unguium 59 - 02 61 

Tinea corporis 53 04 - 57 

Tinea pedis 46 - - 46 

Tinea capitis 25 14 - 39 

Tinea cruris 11 - 02 13 

Tinea facei 04 - - 04 

Fonte: O autor. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Infecções por dermatófitos são distúrbios comuns em países 

tropicais; 
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 Essas infecções levam a uma variedade de manifestações 

clínicas; 

 

 As dermatofitoses corresponderam a 20% das micoses 

diagnosticadas no período estudado. 

 

 As dermatofitoses são mais incidentes em pacientes do 

gênero feminino; 

 

 As atividades ocupacionais dos pacientes, além do clima 

quente e úmido da região, podem predispor à infecção por 

esses fungos. 

 

 A faixa etária de maior incidência dos pacientes com 

dermatofitoses é entre 40-59 anos; 

 

 Tinea unguium e tinea corporis são as manifestações clínicas 

mais frequentes na rotina laboratorial, enquanto que tinea 

facei e tinea cruris são as de menor incidência; 

 

 O gênero Trichophyton prevalece como agente etiológico de 

dermatofitose nos isolamentos em laboratório;  

 

 A espécie Epidermophyton floccosum é o agente etiológico 

das dermatofitoses com menor frequência de isolamento; 

 

 Há uma significativa relação entre a manifestação clínica e o 

agente etiológico da doença; 
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 O conhecimento da etiologia, o qual se relaciona com o 

habitat natural dos agentes provavelmente seja a principal 

meta para evitar a propagação das dermatofitoses; 

 

 Os resultados desta pesquisa fornecem informações 

valiosas que devem permitir que outras intervenções sejam 

planejadas afim de prevenir a doença. 
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RESUMO: Nas últimas décadas o manguezal tem sido alvo de 

constantes modificações que implicam na demanda por solo 

desnudo para atividades antrópicas. Devido a isso, o presente 

estudo visa a análise da degradação do bosque de mangue do 

município de Roteiro, Alagoas, para a construção de diretrizes 

em educação ambiental orientada para este ecossistema Com 

o objetivo de  diagnosticar os componentes da paisagem e a 

qualidade da vegetação com base nos pigmentos 

fotossintetizantes e conteúdo hídrico, foram utilizadas 

ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto 

para o procedimento. Nesse aspecto, efetuou-se a calibração 

radiométrica das bandas do satélite LANDSAT 8, sensor OLI 

para aplicação de índices da vegetação. Dessa forma, para a 

condição biológica da vegetação quanto ao teor de clorofila 

foram considerados os índides de NDVI, IAF, CO2flux e tasseled 

cap- verdor. Já a condição biológica da vegetação quanto ao 

conteúdo hídrico foram considerados os índices de NDWI e 

mailto:beatriz.alves9595@gmail.com.br
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Tasseled cap-umidade para o periodo de 05/12/2017. Assim, os 

resultados apontam para uma condição de degradação e 

desequilíbrio ambiental. Nesse aspecto, orienta-se que ações 

de educação ambiental sejam desenvolvidas no âmbito da 

divulgação de conhecimentos e de práticas para preservação 

do mangue para restabelecimento do equilíbrio ambiental. 

Palavras-chave: Condição biológica; Manguezal; Índices de 

vegetação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O manguezal é um ecossistema costeiro de formação 

florestal, que ocorre em áreas do litoral tropical, em uma zona 

de transição entre o continente e o mar, (CINTRON et al., 1984; 

YOKOYA, 1995). São ecossistemas altamente ambientados 

(adaptados) para enfrentar estresses naturais causados por 

variações de fatores como temperatura, salinidade e maré 

(KJERFVE & LACERDA, 1993).  

Apesar do alto poder de adaptação, não se manteve 

imune às ações antrópicas. Sendo assim, esse ecossistema é 

de imenso valor ecológico por protegerem e estabilizarem as 

encostas, melhorar o microclima da região e contribui para o 

equilíbrio na vida de inúmeras espécies (KATHIRESAN et al., 

2001).  

Desde o início da colonização brasileira, o manguezal 

tem sofrido constantes modificações, entretanto, nas últimas 

décadas essas alterações vêm tomando proporções maiores 

que implicam na demanda por solo desnudo para atividades de 

interesse econômico, como agricultura e urbanização 

(YOKOYA, 1995).  
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Essas intervenções antrópicas acabam interferindo de 

modo desarmônico, causando a supressão da vegetação 

natural, que se encontra cada vez mais fracionada, 

decrescendo a interação da comunidade biológica com os 

fatores abióticos, levando assim a redução da variedade de 

habitat, da biodiversidade e das funções ambientais, além de 

aumentar os efeitos de borda fazendo com que a vegetação 

seja mais suscetível aos fatores ambientais e antrópicos. 

(DANTAS et al., 2017). 

Apontado como um dos maiores do estado de Alagoas, 
o mangue de Roteiro, possui atividades de proteção ambiental 
com intensão de conservar a extensa área de manguezal 
(MATIAS, 2017). Entretanto, as atividades humanas 
apresentam grandes impactos como usos do solo, em sua 
vizinhança imediata, que implicam em cenários preocupantes 
de degradação ambiental (DANTAS et al., 2017). 

A fragmentação causada pelo desmatamento tem sido 
um dos principais problemas enfrentados pelos manguezais, 
principalmente em consequência da urbanização, juntamente 
com o desenvolvimento do núcleo urbano, bem como a 
construção de vias e pontes (LOPES, 2017). 

Assim, a Educação Ambiental (EA) abrange novas 
perspectivas para novos conhecimentos e que a mesma não 
deve preparar o indivíduo para aceitar as dúvidas e incertezas 
sobre os desastres ambientais, deve, antes, colaborar para a 
construção de respostas aos problemas ambientais, 
considerando os processos que constituem seu estilo de vida, 
(LEFF, 2009). 

Com isso, para um estudo mais preciso da degradação 
ambiental e dos impactos do desmatamento no ecossistema, 
além do mapeamento e análise da paisagem, deve-se atentar 
para a condição biológica da vegetação (pigmentos 
fotossintetizantes e conteúdo de água na folha/dossel) para 
possíveis indicações de estresse. 
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Desse modo, o presente artigo visa analisar a qualidade 

da cobertura vegetal, com ênfase na condição biológica do 

mangue do município de Roteiro, com fins de produzir dados 

locais e atualizados que fomentem ações em EA. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

O bosque de mangue em estudo está localizado no 

município de Roteiro (figura 1), situado ao sul do estado de 

Alagoas, entre as coordenadas 09º 49' 58" Latitude Sul e 35º 

58' 40" Longitude Oeste (Alagoas em Dados e Informações, 

2015).  

 

Figura 1. Localização do município de Roteiro, Alagoas, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento econômico é voltado para o plantio 

de coco e cana de açúcar respectivamente, além disso, é um 

município que apresenta variação climática ao longo do ano 

devido sua baixa altitude, sendo a irregularidade das chuvas 

entre 1000 mm e 1600 mm. Os meses mais secos 
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correspondem aos meses de outubro, novembro e dezembro 

(SILVA, 2009). 

Para a caracterização dos componentes da paisagem 

primeiramente foram mapeados as áreas correspondes a 

vegetação mangue pelo software gratuito Google Earth. 

Posteriomente foram obtidas imagens do sensor OLI 

(Operational Land Imager), do satélite LANDSAT 8, para o 

período datado 05/12/2017.  

Posteriormente, foi aplicado o cálculo de correção 

atmosférica (figura 2), nas bandas que seriam utilizadas para 

aplicação dos índices, onde foram convertidos os números 

digitais (NDs) em valores de reflectancia, para o devido 

procedimento. 

 

Figura 2. Cálculo de correção atmosférica utilizado nas 

imagens de satélite. 

 

Para obtenção das imagens com valores de reflectância, 

foi realizada a correção atmosférica para o processamento das 

imagens de satélite para aplicação dos índices de vegetação, 

utilizando o software Qgis. Nesse aspecto, foram geradas 

imagens com valores de reflectância para cada banda 
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analisada. Estas imagens foram, então, empilhadas 

possibilitando as seguintes equações:   

Índices vinculados ao teor de clorofila  

 NDVI = NIR+RED / NIR-RED;  

 CO2flux = (NDVI × sPRI);  

 IAF = ln (0.69 SAVI / 0.59) / 0.91;  

 Tasseled-cap verdor (tabela 1).  

Índices relacionados ao conteúdo hídrico na planta  

 NDWI = banda 3-banda 4 / banda 3+banda 4;  

 Tasseled-cap umidade (tabela 2).  

Para a determinação do índice de Tasseled cap, foram 

utilizadas as bandas 2,3,4,5,6 e 7, contendo as informações 

sobre a mudança espectral do solo, como: umidade e verdor. 

Para a determinação do índice de Tasseled cap verdor foram 

consideradas as bandas 2,3,4,5,6 e 7 do sensor OLI, para 

análise da vegetação quanto as células fotossinteticamente 

ativas. Assim, para a modelagem matemática foram utilizados 

os seguintes coeficientes de acordo com cada banda analisada: 

 

Tabela 1. Coeficientes para analise quanto a presença de 

clorofila ativa. 
Fonte: (HEALEY, 2005). 
 

Para o índice de umidade foram considerados os 
seguintes coeficientes para cada banda analisada: 
 

Tabela 2. Coeficientes para análise quanto a disponibilidade de 

recurso hídrico. 

Índice Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 

 

Banda 6 

 

Banda 7 

 

Verdor -0,2941 -0,243 -0,5424 0,7273 0,0713 -0,1608 
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Índice Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 

 

Banda 6 Banda 7 

Umidade 0,1511 0,1973 0,3283 0,3407 -0,7117 -0,4559 

Fonte: (HEALEY, 2005). 

 

A modelagem matemática foi realizada por intermédio 

dos softwares gratuitos Google Earth para obtenção das feições 

da vegetação mangue em dados vetoriais e transportado para 

o software Qgis para o processamento dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Índices de acordo com os pigmentos fotossintetizantes 

Ao observar a condição biológica da vegetação mangue 

do município de Roteiro, considerando os índices de vegetação 

relacionados ao teor de clorofila (Tasseled cap-verdor, NDVI, 

CO2_flux e IAF), pode-se perceber que os fragmentos 

apresentaram comportamento espectral correspondente a 

clorofila ativa (figura 2 e 3).  

Dessa forma, o índice de Tasseled cap verdor indica 

clorofila ativa na vegetação representado pelo valor 0,084 

(figura 2). O valor mais baixo 0,047, por sua vez, pode indicar 

fase inicial da fotossíntese, vegetação rasteira ou vegetação 

esparsa (HEALEY, 2005). 

 

Figura 2. NDVI e Tasseled cap-verdor para o mangue no 

município de Roteiro-AL, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 

05/12/2017. 
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Os valores do índice de NDVI variam de acordo com a 

densidade da cobertura vegetal (camadas de parênquima 

clorofiliano), a saber, quanto maior for a complexidade de sua 

estrutura foliar (rugosidade) maior será o valor de NDVI 

representado pelo valor 0,710, o valor mais baixo, por sua vez, 

compreendido pelo valor 0,476, pode indicar cultura, vegetação 

esparsa  e/ou de transição.  

No geral, os valores mais baixos correspondem as 

propriedades ópticas da vegetação, bem como sua distribuição, 

devido ao fato da reflectância está intimamente ligada a esses 

fatores. Além disso, os valores mais baixos de NDVI e Tasseled 

cap-verdor podem estar vinculados a disponibilidade de recurso 

hídrico, vegetação esparsa, urbanização e/ou partículas de solo 

em suspensão (SILVA, 2009). 

Dessa forma, foi observado que esses índices 

apresentam comportamento similar quanto aos picos de 

reflectância decorrentes da assinatura espectral na região do 

verde (região onde a luz é absorvida em menor valor pela 
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cobertura vegetal) comparado aos comprimentos de onda na 

região do azul, do vermelho e do infravermelho próximo. 

Consta-se, ainda, que esses fragmentos de mangue 

ressaltam possíveis traços de antropização para algumas 

áreas, ressaltando manchas no interior da paisagem 

apresentando valores baixos em sua classificação, 0,242.   

Esse fator pode estar vinculado a sua vizinhança 

imediata com plantio de coco e cana de açúcar, resultado na 

supressão da vegetação natural e, consequentemente, 

causando efeito de borda nas áreas que apresentam ausência 

de area núcleo e são mais susceptíveis aos fatores ambientais 

e antrópicos (DANTAS, 2017). 

 Ao analisar o índice de CO2_flux (figura 3), observa-se 

uma variação entre os valores 0.313 e 0.457, referente a 

vegetação mangue do município de Roteiro, caracterizando um 

comportamento espectral voltado a alta absorção de CO2. 

Porém, o mesmo índice (CO2_flux), realça valores 

inferiores para os fragmentos de mangue localizados na porção 

mais ao sul da imagem caracterizado pelo valor 0,070, 

indicando baixa absorção de CO2 para essas áreas. 

 Os valores mais baixos de CO2  pode indicar áreas 

perturbadas, principalmente por se tratar de fragmentos que 

apresentam em sua vizinhança imedianta plantio de coco, 

causando a substituição da vegetação natural por monocultura. 
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Figura 3. CO2_flux e IAF para o mangue no município de Roteiro-

AL, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 05/12/2017. 

 

Ao analisar o IAF, percebe-se uma variação entre 0.313 

e 457 para a vegetação correspondente ao mangue do 

município de Roteiro, porém os fragmentos da porção mais ao 

norte da imagem apresentam valores mais baixos do índice que 

variam entre 0.026 e 0.170, coincidindo com o índice de 

CO2_flux. 

Dessa forma, os maiores valores do IAF corresponde as 

áreas com maior potencial para fixação do CO2, e 

consequentemente, apresenta maior concentração de 

biomassa. 

Porém, os valores mais baixos de IAF para os 

fragmentos podem indicar áreas desmatadas e/ou vegetação 

rasteira, denotando perturbação no interior da mancha. 

Vale ressalta também, que esses resultados podem estar 

vinculados ao comportamento funcional das espécies vegetais 

do município de Roteiro-AL, apresentando em sua composição 
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florística espécies vegetais de porte arbóreo-arbustiva coma 

características anatômicas, morfológicas e funcionais 

adaptadas para a sobreviver sob condições adversas de clima 

e solo (SILVA et al., 2009).  

Índices de vegetação voltado ao conteúdo hídrico  

Ao observar a condição biológica da vegetação mangue 

do município de Roteiro, considerando os índices de conteúdo 

hídrico (NDWI e Tasseled cap-umidade), pode-se perceber que 

os fragmentos apresentaram comportamento espectral 

correspondente a presença de água na superfície e/ou no 

conteúdo intracelular (figura 4). 

Assim, nota-se que o NDWI apresenta uma variação 

entre os valores 0.127 e 0.202, para disponibilidade de água na 

superfície do mangue de Roteiro (figura 4).   

Além disso, para o NDWI observa-se que alguns 

fragmentos exibiram valores negativos , -0,023 a 0,051, na 

porção mais ao norte do município, indicando condições de 

estresse hídrico para essas áreas. 

Esse fator pode estar associado a uma adaptação que 

algumas espécies vegetais apresentam, onde provocam a 

senescência de suas folhas a fim de amenizar a perda de água 

excessiva no periodo de seca, eliminando a água na forma de 

vapor pelos estômatos, diminuindo, assim, as taxas de 

evapotranspiração, principalmente nos períodos de baixa 

umidade (MIRANDA,  2016). 
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Figura 4. NDWI e Tasseled cap-umidade para o mangue no 

município de Roteiro-AL, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 

05/12/2017. 

Dessa forma, ao confrontar os índices de NDWI com o 

índice de Tasseled cap-umidade, foi constatado que as porções 

do terreno que apresentam maior disponibilidade hídrica na 

superfície (NDWI), são de fragmentos mais próximos a água 

(lagoa/rio), seguidas das áreas representadas pela vegetação 

fotossinteticamente ativa, na planície de inundação. 

 

Problemas ambientais e diretrizes para a educação 

ambiental orientada para o mangue 

O estudo dos componentes da paisagem e qualidade da 

vegetação mangue, incluindo o mapeamento, a interação entre 

as manchas no interior da paisagem, a identificação de usos 

antrópicos em substituição da vegetação natural, além do 

diagnóstico da condição biológica do mangue (fotossíntese e 

conteúdo hídrico).  
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Foram apresentados dados que fornecem 

conhecimentos úteis para a Educação Ambiental. Além de 

constituir um debate inter e multidisciplinar, tais dados e 

informações subsidiam políticas ajustadas a necessidade local, 

para além daquelas ações básicas, no entanto, um tanto 

generalistas. 

 Pontua-se aqui que o município de Roteiro apresenta 

uma das maiores áreas com mangue no litoral sul de Alagoas, 

com expansão da cobertura vegetal na última década (MATIAS, 

2017). Esse aumento da vegetação pode também estar 

relacionado ao desenvolvimento de políticas públicas que se 

aplicam aos manguezais, como áreas de proteção ambiental.  

No entanto, esse aumento de área verde deve ser melhor 

analisado, visto que pode ter sido em consequência da 

diminuição do aporte de água doce (vazão e pluviosidade), do 

aumento da salinização e de nutrientes na água (decorrente do 

despejo de efluentes, manejo de solo para culturas em áreas 

próximas etc) (KATHIRESAN, 2001).  

Nas comunidades próximas aos fragmentos de mangue 

em Roteiro, de modo geral, há escassez de saneamento básico. 

Em todo o município, apenas 6,7% das residências possuem 

esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2017). Estudos 

indicam que o despejo de nutrientes (esgotamento) contribuem 

para o crescimento e a expansão do mangue,  principalmente 

aquelas pertencentes ao gênero Rhizophora, que acumulam 

maior teor de matéria orgânica (TWILLEY et al., 1995). 

Uma outra problemática ambiental evidenciada na visita 

feita in loco, foi a substituição de vegetação de mangue por usos 

antrópicos (plantio de coco, cana-de-açúcar e ocupação 

urbana).  
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De acordo com o Decreto Estadual 32.355 de 1987, de 

criação da RESEC de Manguezais da Lagoa do Roteiro, tais 

usos e ocupações seriam proibidos, mas sob égide da lei 

federal do código florestal, mais da metade de área de mangue 

em Roteiro poderia ser substituída.  

Frente aos problemas ambientais aqui explanados, 

evidencia-se a necessidade de ações de remediação e, 

sobretudo, de prevenção de danos ambientais ao manguezal, 

com fim de minimizar a ocorrência de danos irreversíveis ao 

mangue.  

Pois vislumbra-se na educação ambiental uma das 

soluções para a prevenção de tais problemas. Neste sentido, 

recomendamos como diretrizes a uma educação ambiental 

voltada para o mangue:  

 Ações de divulgação de conhecimentos sobre o mangue 

(o mapeamento, a dinâmica espaço-temporal, os 

conflitos ambientais decorrentes de usos e ocupações, 

dados de desmatamento, perturbação ambiental, 

condição biológica da vegetação, além de informações 

sobre o ecossistema manguezal). Enfatiza-se a 

necessidade de utilização de dados locais, em 

proximidade com o público-alvo;  

 Ações de mediação e articulação entre os saberes 

populares (a experiência e a cultura) e acadêmicos;  

 Ações de educonscientização que problematizem o 

papel de cada estudante/ator social para o 

desenvolvimento sustentável;  

  Ações de orientação e incentivo a fiscalização cidadã, 

como a divulgação de meios de denúncia de crimes 

ambientais vinculados ao mangue;  
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 Ações que estimulem os estudantes/atores sociais a 

manifestarem apoio na proteção ambiental do mangue; 

etc.  

Importante destacar que os dados e informações aqui 

apresentados possuem correspondência, sobretudo, como os 

temas biodiversidade, ecossistema e ecologia. Sendo assim, 

compatíveis com os conteúdos escolares do ensino 

fundamental II. Em específico para o município de Roteiro, os 

estudantes desse nível escolar correspondem ao maior número 

entre os matriculados nas escolas públicas municipais.  

Sugere-se, ainda, o desenvolvimentos de projetos 

contínuos, com foco na preservação dos manguezais, e criação 

de cursos, oficinas e palestras nas escolas. Recomenda-se a 

adoção de ações na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, mostrando que os recursos naturais podem ser 

utilizados de forma sustentável, sem causar a escassez ou 

extinção dos recursos.  

Rodrigues e Farrapeira (2016), ao realizar uma pesquisa em 

educação ambiental, com enfoque em manguezal, com 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública, 

apontaram a necessidade da utilização da experiência e 

conhecimento prévio dos estudantes, para ações de ampliação 

e construção de novos saberes. Esses, em uma perspectiva de 

educação ambiental, conduzirão a práticas e ações para um 

desenvolvimento sustentável. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante da análise da degradação do manguezal de 

Roteiro são necessárias ações de divulgação de seu “status”. 
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Essas informações até aqui explanadas (o mapeamento, a 

interação de manchas no interior da paisagem, os conflitos 

ambientais decorrentes de usos e ocupações, dados de 

desmatamento, perturbação ambiental, condição biológica da 

vegetação, além de informações sobre o ecossistema 

manguezal) configuram uma produção atualizada e que pode 

fomentar ações em educação ambiental.  

Os dados de condição biológica (pigmentos 

fotossintetizantes e conteúdo hídrico na folha/dossel) apontam 

a necessidade desse tipo de análise para detecção de áreas de 

em estresse ambiental, com bioindicação alicerçada no 

comportamento funcional do vegetal. Em suma, este tipo de 

análise excede as possibilidades de diagnóstico e 

monitoramento de um simples mapeamento da cobertura 

ambiental.  

Assim, identifica-se condições de estresse da vegetação, 

reforçando a necessidade de ações em educação ambiental 

para mitigar efeitos e sintomas, por vezes, invisível ao olho 

humano em campo e/o para uma curta escala de tempo. Torna-

se cada vez mais necessário agregar esses conhecimentos 

com ações e saberes da educação ambiental. O jovem que 

entende as consequências da degradação, a importância da 

preservação poderá atuar ativamente para a resolução de 

problemas ambientais, bem como na prevenção destes, 

construindo uma formação cidadã que presa pelo 

desenvolvimento sustentável.  

Assim, a educação ambiental atuaria nesse sentido, 

como modeladora do saber da comunidade, visto que essa 

depende dos recursos naturais ofertados pelo mangue e 

necessitam obter um pouco mais de conhecimento sobre 

técnicas de manejo e conservação dos recursos naturais. 
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RESUMO: Como crescente uso dos medicamentos, 
consequentemente aumenta-se a preocupação com a maneira 
que os medicamentos vencidos ou em desuso são descartados 
pelo consumidor final. O descarte indevido de medicamentos 
pode desencadear problemas sociais e ambientais. Em virtude 
dessa problemática, foi criado um projeto para conscientização 
da população, onde desenvolvemos uma pesquisa quantitativa 
com aplicação de questionários a 412 discentes do 9º ano ao 
ensino médio da cidade de Campina Grande- PB, com o 
objetivo de avaliar o conhecimento sobre descarte de 
medicamentos. Observou-se que 96,4% dos entrevistados 
possuem medicamentos na residência, 50% verificam o prazo 
de validade apenas no momento da compra, 94% descartam os 
medicamentos de forma incorreta, apenas 2,2% entregam seus 
medicamentos vencidos e/ou em desuso para uma unidade da 
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ANVISA e 30% nunca pensaram sobre as consequências do 
descarte incorreto de medicamentos. Portanto, concluie-se que 
a falta de informação sobre o devido assunto e de uma 
legislação específica contribui para o descarte errôneo, 
causando problemas sociais e ambientais.  
Palavras-chave: Medicamentos. Impactos ambientais. 
Descarte. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os medicamentos são importantes instrumentos 

utilizados no processo de terapia farmacológica, sendo 

fundamentais para o processo saúde/doença da população. 

Com isso, o desenvolvimento de fármacos em diferentes formas 

farmacêuticas possibilitou grandes avanços nas atividades de 

assistência à saúde, sendo o medicamento bastante utilizado, 

no entanto com esse crescimento expressivo do mercado 

farmacêutico, baseado em um modelo de atenção à saúde 

focado no tratamento de doenças, antes mesmo da promoção 

e prevenção a saúde, tornou o uso de medicamentos 

progressivo e abusivo, expondo a população aos riscos 

relacionados ao uso irracional dos mesmos (ALENCAR et al., 

2014). 

Sabe-se, portanto, que grande parte da população brasi-

leira consome medicamentos indevidamente, além de ar-

mazenar esses produtos em sua residência de forma incorreta, 

consequentemente descartando-os erroneamente (FERREIRA; 

SANTOS; RODRIGUES, 2015). 

A falta de conhecimento e de orientação por parte do 

poder público ocasionado pela falta de políticas educacionais 

voltadas para o descarte adequado de medicamentos são as 
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principais causas dessa prática de forma inadequada. De 

acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ficou 

estabelecido que o setor produtivo, os usuários e o poder 

público têm responsabilidade compartilhada na destinação 

correta dada aos produtos e aos bens de consumo, ao final de 

sua vida útil (BRASIL, 2010). 

Segundo Viana, 2016: 

 
A educação ambiental constitui um processo que 
contribui para o desenvolvimento de habilidades, 
permitindo a modificação de atitudes em relação 
ao meio ambiente. Esta visão despertar a 
preocupação individual e coletiva para a questão 
ambiental através da construção de valores 
sociais, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente. Esta pode 
contribuir para mudar o comportamento do homem 
com relação à natureza, com o objetivo de atender 
às necessidades ativas e futuras, no sentido de 
promover um modelo de desenvolvimento 
sustentável. 

 

Com a finalidade de atender as exigências dos 

Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, os quais têm a 

responsabilidade legal de oferecer a destinação correta de resí-

duos sólidos de origem farmacêutica, bem como garantir a 

precaução com a saúde pública e ambiental, as drogarias, 

distribuidoras, farmácias e hospitais devem cumprir a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 306 de 7/12/2004, 

que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde e tornam esses estabelecimentos responsáveis pela 

elaboração de um plano de gerenciamento de todos os resíduos 

por eles gerados. De acordo com essa resolução este serviço 
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pode ser terceirizado desde que a empresa tenha a licença 

ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos 

sólidos (BRASIL, 2004). 

No Brasil não há um Programa Nacional de 

Recolhimento de Medicamentos Vencidos e sim ações isoladas 

que já foram iniciadas por municípios brasileiros. (FALQUETO; 

KLIGERMAN, 2013). 

A ocorrência do descarte inadequado de medicamentos 

é resultado da falta de discussão deste assunto. A população, 

portanto, fica desinformada sobre os impactos à saúde e ao 

ambiente que esse descarte inadequado pode causar 

(FALQUETO; KLIGERMAN, 2013). 

Portanto, tendo em vista a realidade do consumo de 

medicamentos em nosso país, bem como o panorama de 

destinação final dos mesmos, pela inexistência de uma legisla-

ção específica para o descarte domiciliar de medicamentos e a 

não obrigatoriedade de recolhimento desses produtos pelos 

estabelecimentos de saúde, trazendo consequências ao meio 

ambiente e a saúde da população, é necessário avaliar o 

conhecimento da população sobre o descarte de medicamentos 

e como esse descarte é realizado (FERREIRA; SANTOS; 

RODRIGUES, 2015). 

Com a finalidade de propagar as informações corretas 

sobre o descarte de medicamentos na cidade de Campina 

Grande, no estado da Paraíba, bem como nas regiões 

circunvizinhas, foi criado o projeto de Prevenção de Impactos 

Ambientais através do Descarte Consciente de Medicamentos 

desenvolvido na Unifacisa.  

Neste contexto, este trabalho teve como foco avaliar o 

conhecimento da população sobre o descarte de medicamento 
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e o nível de percepção sobre os impactos ambientais em 

decorrência do descarte inadequado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para responder a problemática desse estudo foram 

realizadas, em escolas públicas e privadas de Campina 

Grande-PB, entrevistas com discentes do 9º ano do ensino 

fundamental e do Ensino Médio. 

As visitas as escolas tinham o objetivo de conscientizar 

e informar o público em questão, através de palestras, sobre o 

descarte consciente de medicamentos.  

A obtenção dos dados, da referida pesquisa, ocorreu no 

período de Setembro de 2017 a Maio de 2018, com a aplicação 

de um questionário, a fim de avaliar os conhecimentos a cerca 

do tema antes de qualquer instrução prévia.   

O questionário aplicado foi estruturado com onze 

perguntas objetivas dividido em duas partes: a primeira para 

avaliar o perfil do entrevistado e a segunda referente ao 

assunto, com intuito de mensurar o nível de conhecimento 

sobre o descarte correto de um dos tipos de resíduos sólidos 

que é gerado por toda a população, que é o resíduo 

medicamentoso. 

Durante toda a entrevista, preservamos a identidade dos 

discentes e transferimos todo o material para um banco de 

dados online para que fosse geradas tabelas de acordo com as 

respostas obtidas através dos questionários. 

Entende-se que toda pesquisa que envolve seres 

humanos deve passar pela aprovação de um Comitê de Ética 

em Pesquisas com Seres Humanos (CEP), de acordo com a 
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Resolução nº 466/12 e a Resolução nº 510/16 há uma exceção 

apenas para pesquisas de monitoramento, como é o caso de 

pesquisas de opinião ou de satisfação, por exemplo, as que têm 

o objetivo de melhoria de um serviço. 

Nesse sentindo o projeto de extensão “Prevenção de 

Impactos Ambientais através do Descarte consciente de 

medicamentos”, se encaixa nessa exceção, por se tratar de 

uma pesquisa que tem o objetivo apenas de monitorar um 

serviço para fins de sua melhoria ou implementação, visando 

apenas avaliar o nível de conhecimento que poderá ser utilizado 

para melhoria do serviço prestado. 

Com isso, os questionários aplicados nesse estudo 

tiveram o objetivo de avaliar o nível de conhecimento dos 

discentes para verificar o grau de conhecimento dos mesmos 

acerca do assunto ministrados nas palestras, ou seja, 

monitoramento do serviço prestado pelo projeto. Com intuito de 

realizar palestras para a melhoria e implementação de um 

serviço correto de descarte de medicamentos. 

Tendo em vista também que na pesquisa não houve 

identificação dos participantes, apenas o grau de escolaridade, 

pode-se considerar que se encaixa na exceção. Portanto, 

segundo o Art. 1º da Resolução 510/16, os incisos I – “pesquisa 

de opinião pública com participantes não identificados” e III – 

“pesquisa que utilize informações de domínio público”, se 

encaixam na nossa pesquisa, os quais DISPENSAM avaliação 

por um Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

(CEP). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 412 discentes, sendo 265 

desses do sexo feminino (64%) e 147 (36%) do sexo masculino. 

Observou-se uma predominância de indivíduos do sexo 

feminino, semelhante ao que foi verificado por Sousa et al. 

(2018), onde o percentual de entrevistados do sexo feminino foi 

discretamente superior, com um percentual de 53%. 

A idade média dos entrevistados ficou entre 11 a 20 

anos, sendo observado um maior percentual de indivíduos na 

faixa etária entre 16 a 20 anos (43 %). 

De acordo com os dados da tabela 1, observou-se que 

47% dos entrevistados corresponde a alunos que cursavam o 

ensino médio e cerca de 26% não informaram a escolaridade 

no ato de preenchimento do questionário. 

 
Tabela 1. Distribuição da escolaridade 

Escolaridade Quantidade Percentagem 

Fundamental incompleto 113 27% 

Médio incompleto 193 47% 

Em branco 106 26% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 
Foi perguntado aos entrevistados se eles possuíam 

medicamentos em suas residências, aproximadamente 96% 

dos indivíduosdisseram que possuem. Relacionando o que foi 

proposto por Sousa e colaboradores (2018), cerca de 92% dos 

entrevistados tem estoque  de medicamentos no domicilio. Essa 

alta porcentagem condiz com a facilidade de aquisição de 

medicamentos que são insentos de prescrição, formando um 
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excesso de medicamentos na residência, conhecida como 

farmácia caseira. 

A farmácia caseira também pode ocorrer pela abondono 

do tratamento medicamentoso, onde o paciente compra o 

medicamento e não segue a posologia indicada pelo 

profissional da área de saúde. Além da não adesão ao 

tratamento, sobras de tratamentos anteriores onde 

medicamentos não ofereciam a possibilidade de fracionamento 

sendo vendidos em quantidade superior a posologia prescrita. 

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CRF), 

uma família de classe média com quatro pessoas, descarta em 

média, cerca de sessenta reais em medicamentos vencidos, por 

ano. Além dos altos índices de intoxicação, o uso irracional de 

medicamentos e a não adesão do paciente ao tratamento. 

Ainda segundo o CRF, as sobras de medicamentos podem ser 

perigosas, principalmente para crianças e pessoas com 

depressão. A maior parte das intoxicações acontece com 

medicamentos e tentativas de suicídio são facilitadas pela 

disponibilidade de medicamentos em casa (TRIBESS JUNIOR; 

ZANCANARO, 2013). 

Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), 2005, o uso inadequado de medicamentos é um 

problema de Saúde Pública prevalente em todo o mundo.  

Dados informam que 15% da população mundial 

consomem mais de 90% da produção farmacêutica, sendo que 

25 a 70% dos gastos em saúde nos países em desenvolvimento 

correspondem a medicamentos e, nos desenvolvidos, esse 

percentual é de 15%. Das consultas médicas, 50 a 70% geram 

prescrição medicamentosa. De todos os medicamentos, 50% 

são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente; 
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somente 50% dos pacientes, em média, tomam corretamente 

seus medicamentos. Os hospitais gastam de 15% a 20% de 

seus orçamentos para lidar com as complicações causadas 

pelo uso inadequado de medicamentos. De todos os pacientes 

atendidos em pronto-socorros com intoxicação, 40% são 

vítimas utilizaram medicamentos (BRUM et al., 2007). 

Os alunos foram questionados quanto ao hábito de 

verificar a validade dos medicamentos, observou-se que cerca 

de 69% dos entrevistados verificavam o prazo de validade, no 

entanto, dentro dessa percentagem cerca de 50% verificavam 

apenas no momento da comprado medicamento. 

O prazo de validade dos medicamentos é o que direciona 

o cliente em relação ao tempo que ele poderá utilizar o 

medicamento, bem como visa garantir suas características de 

qualidade e a segurança de uso. O rótulo do produto trás 

informações indisensavéis, tais como: pureza do medicamento, 

condições de armazenamento, qualidade e a própria identidade 

(OLIVEIRA, 2014). 

Podemos ressaltar um dado alarmante nessa pesquisa, 

cerca de 94% dos entrevistados descartam os medicamentos 

de forma incorreta, conforme dados da Tabela 2. 

Ainda analisando os dados da Tabela 2, 

aproximadamente 82,8%dos entrevistados afirmaram que 

descartavam os medicamentos no lixo comum, esses dados 

corroboram com o estudo realizado por Ferreira e 

colaboradores (2015) onde 222 indivíduos, cerca de 52% 

realizava essa  mesma prática. 

Nessa pesquisa observou-se ainda que só 2,2% dos 

entrevistados afirmaram levar seus medicamentos vencidos ou 

em desuso para a vigilância sanitária do município. Segundo 
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Ferreira et al. (2015), 12% afirmaram que fazem a destinação 

dos medicamentos vencidos para setor de saúde. 

 
Tabela 2. Destino dos medicamentos 

Destino de 
Medicamentos 

Quantidade Percentagem 

Lixo Comum 341 82,8% 

Vaso Sanitário 37 9% 

Pia/Tanque 
Utilizamesmo após o 
vencimento 

09 
15 

2% 
3,6% 

Entrega a vigilância 
sanitária 
Não sobra 

19 
01 

14% 
0,2% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 
 

Analisando as opções do descarte de medicamentos 

vencidos e/ou em desuso e se julgavam corretas, observou-se 

um resultado impressionante pois 201 (49%) dos indivíduos 

nunca pensaram a respeito desse descarte; 134 (33%) 

responderam que acham incorreto o descarte de medicamentos 

no lixo comum, vaso sanitário ou pia/tanque e por fim, 77 (19%) 

dos entrevistados afirmaram que acham que a forma correta de 

descarte dos medicamentos é no lixo comum, vaso sanitário ou 

pia/tanque.  

Vaz et al. (2011) realizaram pesquisa semelhante sobre 

esse tema e verificaram que 30% dos indivíduos nunca 

pensaram sobre qual a forma correta de descartar esses 

medicamentos. 

Ao serem questionados se consideravam a forma de 

descarte que realizavam correta ou incorreta, observou-se que 

cerca de 47% dos entrevistados considerou a forma de descarte 

que realizava incorreta. 
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Portanto, para o descarte correto dos resíduos de saúde, 

devem ser observados os critérios específicos diante das 

propriedades características dos medicamentos, com o objetivo 

de evitar danos ao ser humano, ao meio ambiente, águas, solos 

e animais. Tais critérios estão explícitos na Norma Técnica da 

ABNT nº 10.004/2004, na Resolução Anvisa nº 306/2004 e na 

Resolução Conama nº 358/2005. 

Contudo, autores destacam a ausência de orientação 

técnico-científica consolidada nos aparatos legais existentes no 

Brasil, caracterizada por uma escassa disponibilidade de dados 

e informações com rigor científico no que tange às 

possibilidades de manejo e tratamento dos resíduos 

(OLIVEIRA, 2014). 

Indagados sobre o conhecimento das possíveis 

consequências do descarte incorreto de medicamentos 

constatou-se que 278 (67%) dos entrevistados informaram não 

conhecer os danos que podem ser causados ao ser humano e 

ao meio ambiente; já 134 (33%) afirmam conhecer essas 

consequências (Tabela 3). 
 

Tabela 3. Índice de conhecimento sobre possíveis consequências do 

descarte indevido 

Problemas  Quantidade Percentagem 

Conhece as possíveis 
consequeências 

134 33% 

Não conhece as possíveis 
consequências 

278 67% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 
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A falta de informação da população sobre as condutas 

adequadas do descarte de medicamentos podem provocar 

danos ao meio ambiente e ao próprio ser humano (FERREIRA; 

SANTOS; RODRIGUES, 2015). 

Em relação aos possíveis danos causados ao meio 

ambiente e a saúde, verificou-se que a maioria dos alunos, 

cerca de 36%, acreditavam estar contaminando o solo e a água, 

seguido pelos que acreditavam ser um risco para a ocorrência 

de intoxicações medicamentosos (32%). Cerca de 18% 

afirmaram haver contaminação de alimentos e 14% dizem que 

pode aumentar a resistência aos microorganismos. 
 

Tabela 4. Problemas causados pelo descarte inadequado 

Problemas Quantidade Percentagem 

Contaminação do solo e 
da água 

48 36% 

Intoxicação 
medicamentosa 

43 32% 

Contaminação de 
alimentos 

24 18% 

Resistência de 
microorganismos 

19 14% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Com o descarte indevido, aumenta os riscos de pessoas 

catadoras de lixos se automedicarem, promovendo uma 

intoxicação medicamentosa, tendo também como 

consequência a contaminação dos solos e rios, no qual o 

sistema de saneamento básico não é especifico para tratar 

substâncias químicas como as dos medicamentos contidos no 

solo e na água. 

A contaminação do meio ambiente por resíduos químicos 

medicamentosos está diretamente associada aos seus 
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aspectos qualitativos e políticas inadequadas de gerenciamento 

de resíduos, podendo ser proveniente dos grandes geradores 

de resíduos (indústrias químico – farmacêuticas), pequenos 

geradores de resíduos (instituições de ensino e pesquisa, 

hospitais, clínicas odontológicas, médicas e veterinárias) e 

micro geradores, que são residências e fazendas (ALVES, 

2007). 

As consequências que uma comunidade pode sofrer pela 

emissão de resíduos perigosos não dependem unicamente da 

toxidade desses medicamentos, mas também das 

possibilidades de seu contato direto com a sociedade cuja 

forma pode variar de acordo com as diferentes rotas de 

exposição desses resíduos as quais dependem das 

características do meio ambiente, sua persistência e 

bioacumulação determinando o risco não manifestado. 

(ALVES, 2007) 

A Resolução CONAMA n.º 5/1993, classifica os 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) em diferentes 

grupos, ou seja: 
Grupo A: Resíduos que apresentam risco 
potencial à saúde e ao meio ambiente devido a 
presença de agentes biológicos, como por 
exemplo, sangue e derivados, resíduos de 
laboratórios, de assistência ao paciente, materiais 
perfuro- cortantes, dentre outros. Não é permitida 
a reciclagem de resíduos desse grupo ou de outros 
contaminados por estes; 
Grupo B: Resíduos que apresentam risco 
potencial à saúde e ao meio ambiente devido às 
suas características químicas. Por exemplo, os 
resíduos farmacêuticos, quimioterápicos e 
soluções reagentes; 
Grupo C: Rejeitos radioativos, que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores 
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àquelas especificadas pelo Conselho Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN); 
Grupo D: Resíduos Comuns, ou todos aqueles 
que não se enquadram nos tipos anteriores e que 
não representam risco adicional à saúde pública 
(BRASIL, 1993, S.p). 

 
Portanto, os medicamentos são caracterizados como 

resíduos que apresentam risco potencial à saúde e ao meio 

ambiente devido às suas características químicas, pois os 

produtos químicos podem reagir de forma violenta com outra 

substância química, inclusive com o oxigênio do ar ou com a 

água, produzindo fenômenos físicos tais como calor, 

combustão ou explosão, ou então produzindo uma substância 

tóxica, sendo classificados no Grupo B (FIO CRUZ, 2018). 

Tendo em vista que o aumento da produção de 

medicamentos tem contribuído, de certo modo, para a 

ampliação do uso destes, seja de forma orientada, seja através 

de automedicação, percebe-se então o crescimento da 

quantidade de medicamentos fora de uso ou vencidos, 

denominados de resíduos, tornando-se ainda mais grave 

quando se trata dos resíduos de medicamentos domiciliares, 

pois a maioria da população não tem conhecimento e/ou 

conscientização suficiente para realizar um descarte adequado. 

Pode-se associar isso, ao acesso a amostras grátis, a 

automedicação e a compra de medicamentos em excesso, 

tendo como consequência a sobra de medicamentos, sendo 

frequente o descarte no lixo comum, pia ou vaso sanitário. O 

resultado é que boa parte destes resíduos vai parar nas redes 

de esgoto, cujos sistemas de tratamento ainda não estão 

preparados para receber este tipo de resíduo, o que torna o 

problema ainda mais grave (PRIMO et al, 2014). 
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Há necessidade de informar e sensibilizar a população 

sobre a maneira correta de descartar seus medicamentos e 

evitando sempre que possível sobra de medicamentos nos 

domicílios. Muitos indivíduos não recebem esse tipo de 

informação, principalmente pelo profissional farmacêutico. 

Podem ser utilizados outros meios de divulgação para a 

população, seja pelo laboratório responsável pela fabricação, 

pelo Governo ou pelas próprias farmácias no ato da 

comercialização (FERREIRA; SANTOS; RODRIGUES, 2015). 

Desde 2011, o Congresso Nacional discute o Projeto de 

Lei PL n°595/11, que acrescenta o artigo 6° à Lei n° 5991/73, 

que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Este PL 

visa obrigar farmácias, drogarias e postos de saúde a 

receberem da população medicamentos vencidos ou em 

desuso e encaminhá-los aos laboratórios da indústria 

farmacêutica, que, por sua vez, devem fazer o descarte correto 

do medicamento sem agredir o meio ambiente (BRASIL, 2011). 

Portanto a conscientização da população através de 

campanhas de educação ambiental através do ensino formal e 

informal é fundamental, pois todos os segmentos da sociedade 

precisam fazer sua parte. A escola é o local ideal para se 

promover este processo, pois é na sala de aula que o educador 

consegue transmitir com maior clareza e efetividade todas as 

informações necessárias a educação ambiental para que as 

pessoas possam ficar esclarecidas e contribuir de maneira 

consciente e cidadã para a preservação do meio ambiente 

(VIANA, 2016). 

Uma iniciativa pioneira no Brasil é o Programa “Farmácia 

Solidária”, existindo a 10 anos em municípios brasileiros. O 
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programa tem por objetivos a orientação sobre o destino correto 

dos medicamentos, a arrecadação e doação dos mesmos 

dentro do conceito de “farmácia solidária”. Voluntários recolhem 

sobras de medicamentos, nas residências e nas empresas, e 

montam pequenas farmácias cujos produtos são distribuídos, 

gratuitamente – e com orientação farmacêutica – a pessoas 

carentes (SILVA, et al 2015 

É importante que existam ações efetivas dos le-

gisladores, com a criação de leis que regulamentem o descarte 

correto de medicamentos pela população, além da necessidade 

de implantação de políticas públicas em parceria com entidades 

de classe, associações comerciais, indústria farmacêutica e o 

Estado, com foco em campanhas de orientação sobre o des-

carte de medicamentos (FERREIRA; SANTOS; RODRIGUES, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados comprovam que a população possui o 

hábito de descartar os medicamentos de forma errônea e em 

locais inadequados, apesar de demonstrar algum 

conhecimento em relação às consequências do descarte 

indevido, talvez pelo fato de não existir nenhuma orientação 

formal sobre o assunto por parte dos órgãos competentes em 

relação ao descarte correto de medicamentos vencidos.  

Desta forma, enquanto não for possível a criação de um 

gerenciamento eficaz de descarte de resíduos medicamentosos 

gerados nas residências, faz-se necessário orientar a 

população sobre as conseqüências do descarte indevido de 

medicamentos, através de programas educativos ou 
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campanhas de arrecadação de medicamentos em desuso, que 

poderiam ser reaproveitados dependendo das suas condições 

de apresentação ou encaminhados aos órgãos de saúde 

competentes (postos de saúde, hospitais, drogarias) para 

descarte adequado. 

Assim entende-se a importância da conscientização da 

população através de campanhas de educação ambiental 

através de todos os segmentos da sociedade, bem com a 

importância da responsabilidade pós-consumo, desde a 

indústria até os consumidores.   

O projeto Descarte consciente de medicamentos da 

Unifacisa escolheu orientar e sensibilizar a população estutandil 

de Campina Grande – PB, por acreditar que os jovens bem 

orientados são bons multiplicadores da educação em saúde, 

bem como já estarão sendo formados cidadãos com 

consciência ambiental. 
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RESUMO: A botânica é trabalhada nos diferentes níveis de 
educação no intuito de desenvolver habilidades para a 
compreensão do papel das plantas na natureza envolvendo 
temas de níveis globais, como preservação de biomas e 
ecossistemas. No entanto, o ensino de Botânica, ainda hoje, 
caracteriza-se como muito teórico, desestimulante para alunos 
e subvalorizado dentro do Ensino de Ciências e Biologia. Diante 
disso, é necessário adotar novas estratégias de ensino que 
estimulem o corpo discente a aprender botânica. É nesse 
contexto que surge o projeto: “Botânica como instrumento de 
educação ambiental”, com o objetivo de sensibilizar alunos e 
professores da importância do estudo da botânica. As 
atividades desenvolvidas fizeram parte do projeto denominado: 
“Botânica como instrumento de educação ambiental” do 
Programa de Licenciatura - PROLICEN/2018 e aconteceram 
em duas escolas da cidade de Bananeiras-PB e foram 
desenvolvidas através de exposições teóricas por meio de 
slides como também através de práticas e dinâmicas 
desenvolvidas em sala, laboratório, pátio e área de campo das 
escolas. As atividades desenvolvidas possibilitaram aos 
estudantes da rede pública a oportunidade de conhecer o 
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conteúdo de botânica e associa-la a preservação ambiental de 
forma mais atrativa e de vivenciarem na prática os 
ensinamentos adquiridos em sala de aula.   
Palavras-chave: Botânica. Educação ambiental. Dinâmicas.  
 

INTRODUÇÃO  

 

A biologia contitui-se como ciência responsável pela 

compreensão de como os seres vivos se organizam, como se 

reproduzem e como evoluem desde sua origem, e através dela 

é possível entender as transformações em decorrência de 

processos naturais com a relação humana e o emprego de 

novas tecnologias (SILVA et al., 2016). Concomitantemente ao 

desenvolvimento tecnológico, às descobertas e ao 

aprofundamento nas pesquisas sobre os vegetais, mudanças 

no conteúdo referente à biologia foram sendo apresentadas 

exigindo, consequentemente, uma atualização do professor 

para que este pudesse criar diferentes formas de ensinar 

botânica, proporcionando aos alunos um conhecimento geral e 

atualizado sobre o tema (SILVA, 2008). 

No entanto dentre os conteúdos de Ciências o estudo de 

Botânica, apresenta-se muito próximo do ensino tradicional, 

apoiado em aprendizagens de nomenclaturas, regras e 

definições distantes da realidade dos alunos e estes, por sua 

vez, não se interessam pelas aulas de Botânica e não 

percebem a importância desses estudos (GAZOLA e 

ROMAGNOLO, 2016). Esse atraso no ensino pode estar 

relacionado, dentre outros fatores, a metodologia de ensino, 

que ainda apresenta-se sobretudo de maneira teórica, o que 

desmotiva, ou mesmo, dificulta o ensino da disciplina (LIMA et 

al., 2014). Sendo assim, despertar nos alunos o interesse por 

essa área da Biologia é um desafio em algumas salas de aula, 
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principalmente se a proposta de ensino for baseada em 

métodos convencionais, restritos aos livros didáticos e aulas 

expositivas que não atendem a real situação à qual o estudante 

está inserido (MELO et al., 2012).  

Atualmente a botânica é trabalhada nos diferentes níveis 

de educação no intuito de desenvolver habilidades para a 

compreensão do papel das plantas na natureza. A botânica é 

de suma importância, uma vez que também envolve temas de 

níveis globais, como preservação de biomas e ecossistemas 

(COSTA et al., 2015).  

Para Almeida et al. (2017), para que a população passe 

a ser inserida na natureza interagindo com a mesma de maneira 

menos degradante, é necessário a construção de um 

entendimento mais profundo a respeito da importância vital das 

funções ambientais proporcionadas pelo meio ambiente. Sendo 

assim o estudo da botânica se mostra como um grande aliado 

na construção desse entendimento, apresentando-se como 

uma forte ferramenta de educação ambiental.  

Diante disso, é necessário adotar novas estratégias de 

ensino que estimulem o corpo discente a aprender botânica. É 

nesse contexto que surge o projeto: “Botânica como 

instrumento de educação ambiental”, com o objetivo de 

sensibilizar alunos e professores da importância do estudo da 

botânica para a vida do homem e a preservação do planeta.   

 

 

 

METODOLOGIA  

 

As atividades desenvolvidas fizeram parte do projeto 

denominado: “Botânica como instrumento de educação 

ambiental” do Programa de Licenciatura - PROLICEN/2018 e 
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aconteceram em duas escolas da cidade de Bananeiras-PB. 

Foram comtempladas duas escolas: a primeira, Escola 

Municipal do Ensino Fundamental Xavier Júnior, onde foi 

contemplada uma turma do 5° ano, e a segunda, Escola 

Estadual do Ensino Fundamental e Médio José Rocha Sobrinho 

onde participaram duas turmas do ensino médio. Inicialmente, 

em cada escola, foi feito o contato inicial com a direção da 

unidade de ensino, explicando os objetivos do projeto e o que 

se pretendia alcançar com o mesmo, e após a autorização da 

direção, foi iniciado o projeto. O primeiro contato com os 

discentes deu-se através da apresentação do projeto, onde na 

ocasião, foram apresentados seus objetivos, metodologia, bem 

como os resultados esperados. As etapas do projeto foram 

divididas da seguinte forma: Aula introdutória sobre botânica, 

Aula raiz e caule; Aula folha e flor; Aula fruto e semente; 

Construção da Horta; Aplicação de Jogo (Dominó) e outras 

atividades práticas. 

As aulas foram desenvolvidas através de exposições 

teóricas por meio de slides como também através de práticas e 

dinâmicas desenvolvidas em sala, laboratório, pátio e área de 

campo das escolas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A primeira aula foi uma explanação geral sobre botânica, 

sendo apresentados aos discentes alguns conceitos como: o 

que é botânica, o que são grupos vegetais, angiospermas, 

gimnospermas, etc, ressaltando a importância dessa ciência 

para a vida humana e animal e sensibilizando o corpo discente 

sobre a preservação do meio ambiente. Pois, quando o discente 

é levado a pensar sobre a natureza, ele se coloca como 

integrante de toda a complexidade e biodiversidade presente 
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passando a se sentir não só parte mas também responsável 

pela conservação e prevenção aos riscos ambientais que 

podem afetar a saúde, a sua vida e da comunidade como um 

todo (RODRIGUES et al., 2018).  

Durante essa aula introdutória a Botânica, através de 

questionamentos sobre o assunto apresentado, pôde-se 

perceber que os discentes não tinham o menor conhecimento a 

respeito do assunto e sequer haviam ouvido muitos dos termos 

e problemáticas abordados na aula. Diante do exposto, 

evidencia-se a necessidade de colocar a Botânica dentro do 

contexto social, cultural, político, ambiental no qual se encontra 

o estudante, não apenas para familiarizar-se com a linguagem 

botânica, mas também para que sejam aproveitados os 

conhecimentos da vida e as demandas que estão em torno do 

meio como, as questões de saúde pública e de preservação 

ambiental (SOUZA; GARCIA, 2018).  

Após a aula introdutória à Botânica, deu-se início as 

aulas sobre os órgãos vegetais das angiospermas. O primeiro 

órgão abordado foi raiz; nessa aula foram discutidos as 

funções, tipos e partes do órgão em questão. No decorrer dessa 

aula foi mostrado, em slides, as partes da raiz com suas 

respectivas funções, os tipos de raiz quanto ao ambiente em 

que se encontram (aérea, aquática e subterrânea), e os tipos 

quanto a sua estrutura se pivotante, fasciculada ou tuberosa, 

dando exemplos das espécies que as possuem e sempre 

questionando os discentes quanto ao que já conheciam a 

respeito do que era apresentado.   

Em relação ao caule, foram apresentadas as funções, 

tipos e partes do órgão, os caules aéreos, aquáticos e 

subterrâneos e as espécies que as contêm. Nessa aula foram 

mostrados em fotos os caules aéreos do tipo estipe, tronco e 

colmo e os subterrâneos do tipo rizoma, bulbo e tubérculo, 
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dando como exemplos o gengibre, alho, cebola, batata inglesa 

e etc. Os alunos foram levados ao pátio da escola onde 

puderam visualizar caules do tipo tronco, haste e pseudocaule 

em bananeira. A ocasião também foi oportuna para mostrar aos 

discentes os diferentes tipos de raízes encontradas em alguns 

vegetais existentes no entorno da escola.  Albino et al. (2016) 

comentam, em seus estudos, que os alunos necessitam de 

aulas mais instigantes e que estudos “in loco” de alguns 

conteúdos melhoram o aprendizado uma vez que colocam o 

aluno em contato direto com seu objeto, possibilitando uma 

maior absorção de conhecimento pelos alunos, assim como, 

para o próprio professor. 

  Em ambas as aulas, houve interação dos discentes que 

se mostraram empolgados e surpresos diante do que para eles 

eram novas informações. Por exemplo: durante uma das aulas 

em sala de aula, a cenoura foi citada como sendo raiz e a batata 

inglesa como caule. Os alunos afirmaram que não sabiam 

dessa informação e questionados sobre o que achavam que 

eram esses órgãos antes, falaram que nunca haviam pensado 

sobre o assunto e um dos alunos chegou a duvidar da 

informação, afirmando que a cenoura é muito diferente da 

estrutura de raiz que até então ele conhecia. Os alunos também 

se mostraram surpresos em relação ao verdadeiro caule da 

bananeira. Diante dessas constatações, faz-se necessário 

desenvolver ações com alunos na interface com o ensino e a 

pesquisa, qualificando o processo de aprendizagem, 

objetivando o acréscimo de conhecimentos sobre a flora e suas 

diversificações (ARAUJO e MIGUEL, 2013). 

Segundo Melo et al. (2012) é essencial lançar mão de  

recursos metodológicos mais dinâmicos e multivariados, 

capazes de proporcionar o contato direto com as plantas em 

seu ecossistema natural, destacando as suas funções, os seus 
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aspectos ecológicos, a sua distribuição, a diversidade e 

características morfológicas, dentre outros aspectos que de 

modo geral são colocados de forma maçante na teoria e não 

são vistos na prática.  

Com o intuito de fixar o as informações discutidas, foi 

realizada em sala uma breve dinâmica, utilizando caules e 

raízes levados pela bolsista. A dinâmica consistiu em separar 

caules e raízes, dentre eles: raízes fasciculadas, pivotantes, 

tuberosa axial como a cenoura e beterraba, batata doce e 

caules como a batata inglesa (tubérculo), cebola e alho (bulbo), 

gengibre (rizoma) e colmo. Os discentes foram divididos em 3 

grupos que tiveram que fazer a separação desses órgãos 

vegetais. Ao final da dinâmica apenas um grupo errou ao 

colocar batata inglesa e gengibre como raízes.  

A aula sobre folha foi desenvolvida de forma 

teórico/prática, utilizando tanto folhas levadas pela bolsista, 

quanto folhas coletadas pelos alunos na própria escola. 

Inicialmente, os alunos foram questionados sobre a principal 

função da folha e as respostas diferiram de acordo com o nível 

escolar. Alguns discentes do 1° ano chegaram a afirmar que a 

“folha faz a fotossíntese”, porém não souberam explicar qual a 

importância da fotossíntese, enquanto que os discentes do 5° 

ano do ensino fundamental citaram como função da folha “fazer 

sombra” ou “fazer chá”, não fazendo nenhuma referência a 

fotossíntese, cuja temática foi explicada posteriormente. Além 

das funções da folha, os alunos puderam conhecer suas partes 

constituintes, a diversidade de tamanhos e tipos, como as 

simples, compostas e recompostas. Para reforçar e tornar mais 

interessante o conteúdo, foi solicitado que os alunos fizessem 

um álbum de folhas (figura 1). Para desenvolvimento dessa 

atividade, foi utilizado papel A4 e giz de cera. Na confecção 

desse álbum, os papéis foram recortados em tamanhos pré-
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determinados e organizados em formato de um livreto. Para a 

realização desta atividade, os discentes colocavam a folha 

(órgão) por baixo de cada página do álbum e, com o giz de cera, 

pressionava-se este sobre a parte superior do papel, 

abrangendo toda a área onde estava a respectiva folha, de 

forma que o desenho ficasse semelhante a folha (órgão 

clorofilado), inclusive, com todas as suas divisões (pecíolo, 

estípulas, limbo, bainha, pulvino, nervuras, bordos, etc). Em 

seguida, os alunos identificaram, no desenho, o nome de cada 

parte constituinte da folha. 

 

Figura 1. Confecção do álbum de folhas pelos discentes. 

Fonte: próprio autor 

A aula sobre flor foi iniciada, partindo-se da seguinte 

pergunta: qual a importância/função da flor? Alguns alunos 

preferiram não falar nada, alguns falaram que a flor “serve para 

enfeitar” outros falaram que “serve para fazer pólen” enquanto 

que apenas uma aluna do 1° ano citou a reprodução como 

função da flor. Buscou-se então a partir dessas respostas, 
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explicar sobre a importância das flores para a reprodução das 

angiospermas, utilizando para isso um desenho no quadro e 

flores hermafroditas coletadas anteriormente nas quais foram 

evidenciadas as estruturas reprodutivas masculinas (androceu) 

e femininas (gineceu) e estruturas protetoras (pétalas e 

sépalas), focando no processo de polinização e fecundação 

para a formação do fruto e semente. Para uma melhor 

compreensão do assunto foi solicitado que os discentes 

fizessem a dessecação das flores hermafroditas, dividindo-as 

por partes (pétalas, sépalas, gineceu, androceu, ovário e 

pedúnculo) e colando-as em papel A4, fazendo-se, 

posteriormente, a identificação das partes visualizadas (figuras 

2 e 3). 

Figuras 2 e 3. Identificação e colagem das partes da flor. 

  
                 Fonte: próprio autor                  Fonte: próprio autor 

 

Seguindo uma ordem didática, as aulas seguintes 

trataram de frutos e sementes. Para dar início ao assunto fruto, 
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assim como feito com os demais, contou-se com a participação 

inicial dos alunos através das perguntas: qual a origem e função 

do fruto? Para a primeira pergunta houve respostas como: “da 

planta” ou “dos galhos”. Objetivando deixar mais claro e mais 

compreensível o que se pretendia, a pergunta foi refeita, 

perguntando-se qual o órgão da planta responsável pela 

formação do fruto. Assim, alguns alunos responderam 

corretamente: a flor. Quanto à função do fruto, as primeiras 

respostas foram remetidas à alimentação, tanto humana quanto 

animal. A partir daí, buscou-se relembrar a aula sobre flor, onde 

foi explicado o processo de formação da semente no interior do 

fruto e explicando sobre a importância que o fruto exerce na 

proteção das sementes. Nessa aula, além da função do fruto, 

foram abordados também as partes que o constituem (divisão 

do pericarpo e semente) os tipos quanto a consistência do 

pericarpo (secos e carnosos), quanto a abertura (deiscentes e 

indeiscentes) e quanto ao número de sementes (drupa ou 

baga). Para facilitar a compreensão dos termos, os frutos foram 

levados para a sala onde os discentes puderam visualizar o que 

tinha sido explanado. Foram levados os frutos carnosos: 

Manga, Maçã, Banana e Laranja; frutos secos: Flamboyant, 

Alamanda, Cedro, Timbaúba, Chichá e Côco.  

Na aula sobre frutos, os discentes se mostraram 

surpresos com a afirmação de que os frutos secos mostrados 

em sala são frutos assim como os demais, surgindo 

comentários como: “eu já tinha visto isso antes, mas não sabia 

que era um fruto” e “mas se isso é um fruto como é que a gente 

come?”. Tais comentários demonstram o pouco conhecimento 

dos discentes não só quanto a diversidade de frutos, mas, 

também quanto a suas funções, reduzindo a sua importância 

somente à alimentação humana. Diante desse último 

comentário foi reforçado para os discentes a importância do 
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fruto como protetor e disseminador das sementes de modo que 

nem todo fruto é comestível, onde foi aproveitada a ocasião 

para discutir e explicar sobre os termos fruto e fruta. Além disso, 

outro tema abordado foi a existência de pseudofrutos, na 

ocasião foi explicado sobre sua formação, diferenciando-os dos 

frutos verdadeiros, destacando como exemplo o pseudofruto 

cajueiro, o que para todos os discentes, era uma informação até 

então desconhecida.  

A aula de sementes foi iniciada a partir dos seguintes 

questionamentos: o que é uma semente?? para que serve a 

semente? De maneira bem simples, os alunos responderam 

que serve para “dar” ou “nascer” outra planta, o que deixa claro 

que conheciam a função da semente. Em seguida, a aula foi 

desenvolvida apresentando as partes de uma semente, citando 

os fatores que interferem na germinação e a existência de 

sementes dormentes.  

No laboratório de biologia de uma das escolas foi feito 

um teste de germinação com sementes de feijão (figura 4). Para 

a realização desta prática, foi utilizado um papel especial 

indicado para testes de germinação “papel germitest”, isento de 

impurezas, fungos e bactérias (previamente esterilizado). Para 

cada repetição, foram utilizados três papéis, que foram 

umedecidos com água destilada, com quantidade de água 

estabelecida nas RAS (2009), ou seja, 3 vezes o peso do papel 

seco. A prática teve como objetivo mostrar ao processo de 

crescimento de uma planta a partir da semente. Como afirmam 

Aragão e Alves Filho (2017), as aulas práticas por meio de 

experimentação como forma de obter informação, através do 

uso do microscópio, aulas de campo, observando estruturas e 

fenômenos, aulas demonstrativas e recursos audiovisuais como 

slides, são estratégias facilitadoras do entendimento de 

conceitos que envolvem o ensino das mais diversas áreas das 
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ciências biológicas, contribuindo de maneira significativa no 

processo ensino aprendizagem . 

 

Figura 4. Montagem do teste de germinação de sementes de 

feijão. 

Fonte: próprio autor 

Após a apresentação de todos os órgãos vegetais, foi 

desenvolvida uma atividade prática que consistiu em distribuir 

no balcão do laboratório diversos órgãos vegetais: raízes, 

caules, folhas, flores, frutos e sementes de diversos tipos para 

que os discentes pudessem separá-los de acordo com a sua 

classificação (figura 5). Em relação aos frutos, foi solicitado que 

fizessem essa separação da seguinte forma: frutos secos e 

carnosos / deiscentes ou indeiscentes; no caso de folhas: 

simples, compostas e recompostas. Ao final da dinâmica, os 

principais equívocos observados foram em colocar batata 

inglesa e gengibre como raízes; beterraba como fruto; e frutos 

deiscentes, separados como indeiscentes.  
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Figura 5. Dinâmica de separação dos órgãos vegetais. 

 
Fonte: próprio autor 

 

Outra atividade desenvolvida foi a aplicação de um 

dominó botânico, confeccionado pela Orientadora do projeto e 

por um discente do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, 

Josarc Vidal Lopes, que foi o responsável pelo desenho 

botânico do sininho chinês (Abutilon striatum) no referido 

dominó (em seu verso). O jogo teve como objetivo reforçar os 

conhecimentos vistos anteriormente, mas de forma dinâmica e 

mais divertida. O dominó é jogado de forma semelhante ao 

dominó normal, cujas peças confeccionadas em cartão contêm 

imagens e textos referentes aos diferentes órgãos vegetais - 

que os alunos teriam que associar (figuras 6 e 7).  

O desenvolvimento do jogo didático, segundo Almeida et 

al. (2018) foi um recurso alternativo para as aulas de botânica 

pois contribuiu para a construção de uma aprendizagem 

significativa dos discentes. Os jogos didáticos para o ensino de 

botânica ainda são escassos e podem ter um efeito muito 

positivo no processo ensino-aprendizagem, dessa forma, o uso 
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de jogos que abordem aspectos da Botânica pode ser um 

estímulo para o interesse e a aprendizagem dos conceitos 

relacionados a esta área do conhecimento (FÉLIX e SANTOS 

2015).  

 

Figuras 6 e 7. Jogo “dominó Botânico”.  

 
        Fonte: próprio autor                   Fonte: próprio autor 

 

Segundo Bernardo et al. (2016), os jogos deveriam estar 

inclusos na prática pedagógica dos docentes, pois é uma 

importante ferramenta de ensino, ressaltando a importância das 

atividades inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, 

fugindo das metodologias tradicionais.  

Para Arruda et al. (2017), desenvolver projetos que 

abordem a temática ambiental no ambiente escolar, é de suma 

importância para promover o contato ser humano - natureza e 

ultrapassar a barreira da somente teoria e a construção de 

hortas no ambiente escolar é um exemplo de projetos desta 

natureza.  

Nesse sentido, na escola municipal, aproveitando a área, 

foi dado início a uma horta juntamente com os discentes que 

puderam acompanhar o seu desenvolvimento desde a limpeza 

da área, participando das etapas de montagem dos canteiros, 

plantio direto ou em sementeiras, adubação e tratos culturais 

(figura 8). Foram semeadas hortaliças como coentro, cebolinha, 

pimentão e alface, sendo essa última semeada em sementeira, 
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antes do plantio direto, utilizando bandejas de ovos como 

recipiente. Durante o desenvolvimento da horta foi explicado as 

crianças de maneira simples como fazer e qual a importância 

do preparo do solo, da adubação (feita com esterco), do plantio 

em canteiros, assim como a importância de proporcionar o 

espaçamento adequado entre plantas, de utilizar a quantidade 

de sementes adequada, de realizar uma boa irrigação, realizar 

os tratos culturais como a retirada de plantas espontâneas, 

dentre outras práticas. O ensino de Ciências/Biologia deve 

possibilitar aos discentes conhecimentos biológicos e uma 

visão crítica da natureza e dos procedimentos científicos, os 

quais podem ser obtidos através de práticas em laboratório ou 

em campo uma vez que mostram-se como um subsídio ao 

professor dessa área atraindo os alunos para o conteúdo 

(SOUSA et al., 2016). Além disso como afirma Lima et al. 

(2015), a horta escolar tem como intenção intervir nos hábitos 

alimentares e nutricionais de crianças, através  das  hortas 

escolares e os  envolvidos  levam  o  que  aprendem  as  suas  

casas, incorporando  a  alimentação  nutritiva,  saudável  e  

sustentável.  

 

Figura 8. Implantação da horta por discentes da escola do 

ensino fundamental.  

 
Fonte: próprio autor 



BOTÂNICA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

502 
 

 

Ao final das aulas foi solicitado que os discentes 

apontassem qual a maior dificuldade quanto a aprendizagem 

dos conteúdos discutidos durante as aulas. Os discentes 

afirmaram de maneira categórica que a grande quantidade de 

termos desconhecidos, semelhantes entre si e de difícil 

pronúncia causa muita confusão, o que acaba contribuindo para 

uma menor compreensão do assunto e muitas vezes os 

desestimulam. Tal constatação corrobora com o observado por 

Melo et al. (2012) que mostra em sua pesquisa quanto as 

dificuldades na aprendizagem de botânica que a linguagem 

difícil com que se apresenta tal conteúdo foi apontada pela 

maioria dos discentes questionados como maior causa das 

dificuldades avaliadas. O mesmo também foi observado por 

Cavalcante et al. (2016) em seu estudo sobre o ensino-

aprendizagem de pteridófitas por meio da aula prática. Esses 

autores afirmam que em se tratando da complexidade do 

conteúdo, os alunos comentaram que o mesmo apresenta 

termos difíceis de assimilar e a linguagem utilizada 

principalmente no que se refere à nomenclatura botânica, por 

ser algo diferente do contexto em que vivem acaba 

prejudicando o acesso a estes conteúdos por parte dos alunos.  

Quando questionados sobre o que durante as aulas 

facilitou/ajudou a compreensão dos temas que foram 

abordados, a maioria dos discentes afirmou que a possibilidade 

de visualizar através de imagens ou através do contato direto 

as estruturas destacadas durante as aulas facilitou a 

compreensão, uma vez que muitas vezes não conseguem 

compreender somente a partir da descrição. Ainda sobre o 

mesmo questionamento outros alunos afirmaram que o jogo 

“dominó botânico” tornou a aprendizagem mais divertida e 

reforçou de maneira mais dinâmica os conteúdos já vistos, 
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afirmaram ainda que a “vontade” de ganhar o jogo os incentiva 

a dar mais atenção ao conteúdo.    

 A questão da Educação Ambiental nas escolas 

contemporâneas, infelizmente, vem se mostrando uma temática 

pouco discutida e difundida nas práticas dos professores 

(FARIAS; CLARO, 2015).  Durante todas as aulas buscou-se 

contextualizar o estudo da botânica com as questões 

ambientais, enfatizando a importância do conhecimento sobre 

o vegetal para a compreensão da sua importância para o meio 

e manutenção da vida, apontando como consequência da falta 

desse conhecimento os desastres ambientais que vêm 

ocorrendo e que têm como consequência direta problemas 

como escassez de água, desmoronamentos de morros, 

extinção de animais (principalmente os agentes polinizadores), 

disseminação de doenças, entre outros.  

Como afirma Souza e Garcia (2018), essas questões 

estão diretamente ligadas às ações antrópicas no ambiente, 

portanto, se torna importante que sejam levadas para a 

problematização na escola. E tornando  o sujeito capaz de se 

colocar como agente modificador do ambiente e transformador 

da sociedade, formando opiniões e tomando decisões diante de 

situações em que se depara. 

 

CONCLUSÃO  

 

As atividades desenvolvidas possibilitaram aos 

estudantes da rede pública a oportunidade de conhecer o 

conteúdo de botânica de forma mais atrativa e de vivenciarem 

na prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. A  

maneira mais dinâmica pela qual as aulas foram desenvolvidas 

se mostrou eficiente quanto ao despertar do interesse dos 

discentes pelas temáticas abordadas.  



BOTÂNICA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

504 
 

O ensino de botânica contextualizado com as 

problemáticas ambientais apresentou-se como uma 

interessante ferramenta de educação ambiental contribuindo 

para que o público envolvido venha a tornar-se um cidadão 

consciente da importância do vegetal e, consequentemente, da 

importância de preservar o meio em que vivem.  
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RESUMO: A disposição inadequada dos resíduos é atualmente 
uma das principais questões ambientais discutidas pela 
sociedade, tendo em vista sua importância, sobretudo quando 
se referem às áreas rurais, onde geralmente não há coleta dos 
resíduos. Diante desse contexto, destaca-se a Comunidade 
Cavalhada, situada na área rural do município de Flores - PE, 
que atualmente enfrenta problemas com a disposição 
inadequada dos resíduos. Neste cenário, objetivou-se mobilizar 
a Comunidade Cavalhada e o Poder Público Municipal para a 
implantação da coleta seletiva, haja vista que, esta se 
caracteriza como uma etapa imprescindível para que variados 
tipos de resíduos sejam dispostos de forma ambientalmente 
correta. A metodologia adotada neste trabalho consistiu, 
basicamente, em: reuniões junto às secretarias de 
Infraestrutura e de Meio Ambiente do município de Flores - PE 
para a articulação da implantação do serviço de coleta seletiva. 
Produziram-se materiais socioeducativos (folders) voltados à 
coleta seletiva, contemplando instruções sobre o 
acondicionamento correto dos resíduos, dentre outras 
informações. Também foram elaborados formulários para 
coletar dados sobre a temática. Por fim, realizou-se a 
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mobilização junto aos moradores da comunidade, por meio de 
visitas a todas as residências. Entre os resultados encontrados, 
evidencia-se que o poder público municipal comprará 
containers e coletará os resíduos uma vez por semana. 
Salienta-se também a disponibilidade dos moradores para 
cooperar com o proposto sistema de coleta seletiva (97%).  
Palavras-Chave: Meio Ambiente. Educação Ambiental. 
Resíduos Sólidos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico e social das civilizações 

e a manutenção do conforto da sociedade em geral exigem a 

necessidade da utilização de recursos naturais, que integrem e 

possibilitem o funcionamento de processos produtivos de 

diversos bens de consumo (CUNHA; AUGUSTIN, 2014).  

Os hábitos e modelos de vida atuais fazem com que os 

recursos naturais sejam cada vez mais extraídos, devido ao 

consumismo excessivo, o que resulta também na geração de 

grande quantidade de resíduos, sendo estes muitas vezes 

dispostos de maneira inadequada no meio ambiente (MILARÉ, 

2007).  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, resíduos 

sólidos compreendem “material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, 

cujas particularidades inviabilizem o seu lançamento em 

esgotos ou em corpos d’água, e que exijam para isso soluções 

técnicas” (BRASIL, 2010). 

A destinação inadequada dos resíduos é atualmente 

uma das principais questões ambientais discutidas em todo 

planeta, e, tal temática é especialmente preocupante quando 
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relacionada às áreas rurais, onde geralmente não há coleta e 

os resíduos são queimados ou despejados na natureza, muitas 

vezes, às margens de cursos d’água (ROVERSI, 2013).  

Para atenuar a problemática ora apresentada, torna-se 

necessário que seja adotado um manejo ou gerenciamento dos 

resíduos. Uma das alternativas sustentáveis adotadas com 

esse intuito é a coleta seletiva (PEREIRA E CURI, 2013).  

A coleta seletiva pode ser definida como a “coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição” (BRASIL, 2010) e caracteriza-se 

como uma etapa imprescindível para que variados tipos de 

resíduos sejam dispostos de forma ambientalmente correta. 

Os programas de coleta seletiva requerem 

necessariamente o envolvimento do poder público e dos 

cidadãos para que obtenham sucesso. Conforme Bringhenti e 

Günther (2011), promover a atuação social neste segmento 

estimula a construção de mecanismos que circunda todo o 

processo da gestão de resíduos sólidos.  

Nesse contexto, destaca-se a Comunidade Quilombola 

Cavalhada, situada na área rural do município de Flores - PE, 

que enfrenta atualmente problemas ambientais relativos à 

disposição inadequada de resíduos sólidos. Tal situação é, 

muitas vezes, atribuída ao fato de inexistir o serviço de coleta 

em tal localidade. 

Sabe-se que o IFPB - Campus Princesa Isabel já 

desenvolveu um trabalho onde foi realizada a fundamentação 

técnica para implantar a coleta seletiva na Comunidade 

Cavalhada. Assim, já existe um arcabouço técnico/científico 

para que o serviço em questão seja posto em prática, apesar 

disso, considera-se fundamental a participação do poder 

público e da população na coleta seletiva, e nota-se a evidente 
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necessidade de toda a comunidade receber instruções sobre o 

funcionamento da mesma. 

Diante desse cenário, neste trabalho, objetivou-se 

mobilizar a Comunidade Cavalhada e o Poder Público Municipal 

para a implantação de coleta seletiva. Tendo como objetivos 

específicos: articular a implantação da coleta seletiva junto às 

Secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente do município 

de Flores - PE; produzir materiais socioeducativos voltados 

para a coleta seletiva e fazer a mobilização junto aos moradores 

da comunidade. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Caracterização da área de estudo 

A área de estudo está situada no município de Flores - 

PE, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1.  Localização da área de estudo 

 
Fonte: Autores (2018) 
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O município de Flores tem uma população estimada de 

22.169 habitantes, distribuída em uma unidade territorial de 

995, 558 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE (2010). 

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2005), o 

referido município está inserido na unidade geoambiental da 

Depressão Sertaneja, que representa a paisagem típica do 

semiárido nordestino. A vegetação é basicamente composta 

por Caatinga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia, 

e o clima é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de verão. 

Metodologia 

A articulação junto às Secretarias de Infraestrutura e de 

Meio Ambiente do município de Flores - PE foi realizada por 

meio de reunião, onde foram apresentados os resultados 

encontrados em um estudo desenvolvido em um projeto de 

Extensão intitulado “Proposta de Implantação de Coleta 

Seletiva na Comunidade Cavalhada, município de Flores - PE”, 

desenvolvido entre os meses de maio e agosto de 2017, no qual 

constam as especificações técnicas necessárias à implantação 

da coleta seletiva na área de estudo.  

Os materiais socioeducativos (folders) voltados para a 

coleta seletiva foram produzidos de forma a contemplar 

instruções sobre o acondicionamento correto dos resíduos, 

assim como, informar sobre os potenciais inconvenientes que a 

disposição inadequada de resíduos pode ocasionar à saúde e 

ao meio ambiente.   

A mobilização junto aos moradores da comunidade foi 

feita por meio de visitas realizadas em todas as residências da 

comunidade, totalizando vinte e nove residências. Nessas 

visitas foram entregues os materiais socioeducativos, assim 

como, enfatizou-se a importância da coleta seletiva. 
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Também foram explicadas as formas mais adequadas 

para o acondicionamento dos resíduos e, por último, um 

formulário foi aplicado, onde se consultou o grau de 

disponibilidade que os moradores têm para aderir ao sistema 

de coleta seletiva, entre outras informações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Articulação da implantação da coleta seletiva junto às 

secretarias de infraestrutura e de meio ambiente do 

município de flores – PE 

No que diz respeito à articulação junto às secretarias de 

Infraestrutura e de Meio Ambiente de Flores - PE foi realizada 

uma reunião (Figura 2) que contou com a presença de 

integrantes das mesmas, onde se apresentaram os resultados 

obtidos em um trabalho desenvolvido anteriormente intitulado: 

“Proposta de Implantação de Coleta Seletiva na Comunidade 

Cavalhada, Município de Flores - PE”. 

Para a realização da articulação junto às referidas 

secretarias, fez-se necessário à apresentação de parte dos 

resultados do projeto desenvolvido no ano anterior. Nas 

Tabelas 1 e 2, apresentam-se os resultados expostos durante 

a reunião. 
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Figura 2. Reunião realizada com membros da secretaria de 

Infraestrutura e de Meio Ambiente de Flores - PE 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Tabela 1. Estimativa da geração per capita e identificação dos 

principais tipos de resíduos gerados na Comunidade Cavalhada 

Residência 
Principal tipo 

de resíduo 
Peso (Kg) 

Quantidade de 

pessoas 

Geração per 

capita 

(kg/hab./dia) 

1 Plástico 0,65 4 0,16 

2 Plástico 0,95 3 0,32 

3 Papel 0,95 4 0,24 

4 Plástico 0,5 1 0,50 

5 Papel 0,9 3 0,30 

6 Plástico 1,1 7 0,16 

7 Plástico 1,125 5 0,23 

8 Plástico 0,85 3 0,21 

9 Papel 1,05 4 0,35 

10 Plástico 0,95 4 0,24 
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Geração per capita média (kg/hab./dia) 0,27 

Fonte: Silva et al. (2017) 
 

Tabela 2. Volume de resíduos gerados na Comunidade 
Cavalhada 

Volume 

obtido no 

experimento 

(L) 

Volume de 

resíduos 

gerado por 

pessoa por 

dia (l/dia) 

População 

(hab.) 

Volume de 

resíduos 

gerado por 

toda a 

população 

(l/dia) 

Volume de 

resíduos 

gerado por 

toda a 

população 

(l/semana) 

84 2,21 165 364,74 2.553,16 

Fonte: Silva et al. (2018) 

 

Diante dos resultados apresentados, percebeu-se que a 

geração de resíduos na comunidade estudada é na ordem de 

2.553,16 l/semana, o que gera uma necessidade de implantar, 

pelo menos, três containers de 1.000l.   

Com isso, ficou definido que o poder público municipal 

comprará três containers de 1.000l e coletará os resíduos uma 

vez por semana, por meio do sistema de Ponto de Entrega 

Voluntário (PEV). 

 

Produção de materiais socioeducativos voltados para a 

coleta seletiva 

 

Na figura 3 apresenta-se uma imagem do material 

socioeducativo (folder) utilizado no processo de mobilização. O 

mesmo contempla um simplificado conceito de coleta seletiva; 

o mapa com a localização dos pontos onde serão instalados os 

containers; as insalubridades ocasionadas pela disposição 
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inadequada de resíduos; bem como, os procedimentos para o 

acondicionamento correto dos resíduos.  

 

Figura 3. Material socioeducativo utilizado na mobilização 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Mobilização junto aos moradores da comunidade 

 

A mobilização (figura 4) foi realizada durante três dias, 

onde foram visitadas as residências da comunidade. 
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Figura 4. Mobilização da Comunidade Cavalhada para 

implantação da coleta 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

No que diz respeito aos formulários aplicados, nos 

gráficos abaixo (Figuras de 5 a 10) apresentam-se os 

resultados encontrados.  

Figura 5. Você já sabia o que é coleta seletiva? 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Conforme disposto na Figura 5, grande parte da 

população consultada (79%) disse já ter conhecimento do 

significado da coleta seletiva. Tal resultado pode ser atribuído 

também ao fato da participação da comunidade junto ao 

79%

21%

Sim

Não
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trabalho intitulado de “Proposta de Implantação de Coleta 

Seletiva na Comunidade Cavalhada, Município de Flores - PE”.  

Figura 6. Você se preocupa com as questões ambientais? 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Os residentes da Comunidade Cavalhada também foram 

questionados quanto à preocupação relativa às questões de 

cunho ambiental. Como é possível observar na Figura 6, parte 

majoritária da população (90%) respondeu preocupar-se com o 

meio ambiente, e com os impactos negativos que podem ser 

acarretados devido à disposição inadequada de resíduos 

sólidos.  

Figura 7. Qual a principal destinação dada aos resíduos 

gerados em sua residência? 

90%

3%

7%

Sim

Não

Não Sei
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Fonte: Autores (2018) 

 

De acordo com o exposto na Figura 7, observa-se que a 

queima de resíduos está presente de maneira unânime na 

Comunidade Cavalhada. Todos os moradores que foram 

consultados disseram queimar os resíduos secos gerados em 

sua residência.   

Segundo Roversi (2013), a queima de resíduos é uma 

prática bastante comum nas zonas rurais, justamente por não 

haver um sistema de coleta. No entanto, esta pratica representa 

perigo à saúde da população, uma vez que, libera substâncias 

químicas dotadas de toxicidade, que podem causar câncer, 

além de poluir o meio ambiente.  

  

100%

0%0%0% Queima

Enterramento

Disposto sobre o
solo

Outros
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Figura 8. O que você faz com os resíduos molhados (restos de 

comida)? 

 
 

Fonte: Autores (2018) 

 

Como pode ser verificado na Figura 8, todos os 

moradores entrevistados destinam seus resíduos molhados 

(restos de comida) para a nutrição animal. Dessa forma, tal tipo 

de resíduo não será considerado para fins de coleta seletiva.  

 

Figura 9. O que você acha da proposta de se implantar a coleta 

seletiva na comunidade? 

 
Fonte: Autores (2018) 
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 De acordo com as informações apresentadas na Figura 

9, nota-se que parte considerável da população consultada 

(62%) diz achar excelente a proposta de implantar a coleta 

seletiva na localidade. Já a segunda maior parcela (35%) disse 

achar a proposta boa. Apenas 3% alegou não saber opinar 

sobre tal questão. 

 

Figura 10.  Você tem interesse em participar do processo de 

coleta seletiva, separando os resíduos secos dos molhados 

produzidos em sua residência? 

 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Por último, uma vez questionados sobre o interesse em 

participar do processo de coleta seletiva, contribuindo assim 

para a efetividade da mesma, percebe-se, por meio da Figura 

10 que, a parte significativa (97%) disse estar disposta a 

envolver-se e colaborar em tal processo.  

 

  

97%

3%

Sim

Não
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CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados, percebe-se que a 

má destinação de resíduos sólidos acarreta problemas à saúde 

do ser humano e à preservação do meio ambiente. Assim, 

observa-se que a coleta seletiva é muito importante para que os 

resíduos tenham uma destinação adequada.  

Na Comunidade Cavalhada a coleta indicada para ser 

empregada é o Ponto de Entrega Voluntário (PEV). Dessa 

forma, os resíduos secos deverão ser dispostos nos três 

containers que serão instalados em locais estratégicos. O poder 

público municipal comprará os containers e coletará os resíduos 

uma vez por semana. 

Por fim, salienta-se a preocupação que a maioria dos 

moradores tem para com a questão ambiental, e a significativa 

disponibilidade que estes manifestaram para cooperar com o 

proposto sistema de coleta seletiva.  
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RESUMO: Um dos biomas mais importantes para diversos 
estados brasileiros é o mangue, situado em áreas litorâneas, 
tem sido um dos mais degradados em decorrência da 
localização em áreas de interesse imobiliários, paisagístico ou 
econômico-social. Em grande parte, a maioria das pessoas 
desconhece o valor e influência do mangue para os recursos 
pesqueiros, diminuição da erosão, avanço do mar e 
manutenção de populações locais. No âmbito escolar, esse 
conhecimento pode ser estudado e explorado de forma a 
promover uma sensibilização dos discentes e gerando uma 
população mais consciente. No IFMA - Campus Centro 
Histórico, a vivência com o mangue é próxima, estando 
localizado em uma região vizinha e de influência dos mesmos. 
O estudo foi realizado com alunos dos três anos do ensino 
médio, em diferentes cursos técnicos, com idade de 15 a 17 
anos, no IFMA-Campus São Luís-Centro Histórico, onde por 
meio da execução de questionários autoaplicados foi possível 
medir o grau de percepção dos alunos, levantar conhecimentos 
prévios acerca dos temas sobre degradação e conservação, 
perceber em quais séries existe maior déficit desse 
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conhecimento. Diante disso, entendendo como esse aluno 
conhece esse ecossistema, é possível auxiliar professores a 
desenvolverem ações didáticas de forma mais coerente, 
identificando conhecimentos prévios que norteiam a prática 
educacional, com informações que possam auxiliar professores 
de biologia a abordar essa temática de forma eficaz. 
Palavras-chave: Educação. Manguezais. Discursos 
ambientais. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os manguezais se caracterizam por serem ecossistemas 

costeiros, onde existe a transição entre os ambientes terrestre 

e marinho. É nessa faixa que a água doce dos rios se encontra 

com a água salgada do mar, produzindo um solo rico em 

nutrientes e indispensável à vida marinha. Comumente são 

áreas alagadas, que geralmente se encontram em costas 

tropicais e subtropicais (SCHAEFFER-NOVELLI, 2015). 

Os manguezais apresentam algumas características que 

os tornam peculiares, em especial pela sua função enquanto 

berçário natural de espécies da biodiversidade local: a 

localização no encontro entre rios e mares, a alta quantidade de 

sedimentos, solos poucos compactados, acúmulo de matéria 

orgânica em razão da lentidão no processo de absorção da 

água (NEIMAN 2007).  

Os manguezais são ecossistemas de regiões tropical e 

subtropical, em que sua vegetação pode ser descrita como uma 

autêntica floresta costeira (SANTOS, 2014; LONDE, 2013), com 

estrutura de espécies vegetais fortemente adaptadas às 

diferenças topográficas e geomorfológicas, bem como às 
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flutuações salinas e amplitudes de marés (OLIVEIRA; 

TOGNELLA, 2014).  

De acordo com o Novo Código Florestal (2012), do artigo 

3º inciso XIII o Manguezal: é o ecossistema litorâneo que ocorre 

em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, que se formam 

por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 

predominantemente, a vegetação natural conhecida como 

mangue, que sofre influência fluviomarinha, típica de solos 

limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao 

longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de 

Santa Catarina. O mangue se apresenta como um dos maiores 

biomas do Brasil, sendo que o Estado do Maranhão pode ser 

considerado como o maior possuidor desse ecossistema no 

território nacional (AB SÁBER, 2012).   

O Maranhão é o estado da Amazônia Legal que possui o 

menor grau de ocupação do espaço com áreas protegidas, 

apresenta alto grau de desmatamento e fragmentação florestal 

e um dos menores índices de desenvolvimento humano. A 

quantidade de espécies ameaçadas, raras e endêmicas, nos 

mais variados grupos de animais e plantas atestam a 

importância biológica da região não só para o estado do 

Maranhão, mas para o país como um todo. É notório também o 

acelerado grau de degradação tanto das áreas florestadas 

como dos demais ambientes amazônicos do Estado 

(MARTINS, 2011). 

Em toda essa perspectiva de crescentes impactos, 

estudos e projetos que focam educar a população acerca da 

necessidade de preservar esse ecossistema ou mesmo de 

entender os pontos falhos dessa educação tem aumentado e 

embora constatem que alguns grupos humanos que vivem no 

mangue conseguem entender basicamente sua importância, 
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ainda se apresenta a necessidade do desenvolvimento de 

novos métodos adequados ao público de cada local (NOLETO 

et al., 2014). 

El-Robrini (2015) aponta em seu estudo que as 

populações não entendem o mangue como área de 

preservação permanente, não conhecem as questões legais e 

as questões ecológicas que estão em torno dele. A baixa 

percepção desse bioma parece estar ligada à baixa renda e à 

baixa escolaridade dos alunos e familiares assim como pela 

necessidade de uso para geração de renda. Algumas dessas 

pessoas vivem em casas próximas a esse ecossistema 

poluindo e invadindo-o cada vez mais tanto para a moradia 

quanto para o sustento.  

A importância do conhecimento do mangue para a 

comunidade e para as questões socioambientais da área 

precisa ser trabalhada e retransmitida de diversas formas à 

sociedade. Segundo Martins (2011), o desconhecimento sobre 

a importância do ecossistema manguezal é um dos maiores 

obstáculos para sua conservação, impedindo comportamentos 

que possam promover a conservação desse ecossistema de 

forma eficiente. 

De acordo com Frattolillo (2004), a percepção ambiental 

é o instrumento de ação e a escola, o agente básico e legítimo 

nesse processo de construção do elo entre o aluno e seu 

ambiente de vida. A percepção ambiental é um processo 

importante que deve ser entendido e considerado no 

planejamento do espaço, pois permite diferentes interpretações 

e atribuições de significado para um mesmo ambiente/espaço, 

em razão das singularidades de cada indivíduo participando 

deste processo (SOUSA et al., 2015).  
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O presente estudo visa assim, analisar a percepção 

ambiental sobre o ecossistema mangue dos alunos dos cursos 

técnicos do IFMA, Campus - São Luís - Centro Histórico, 

abordando os temas degradação do mangue e conservação de 

ecossistemas costeiros como subsídio à prática educativa nas 

aulas de biologia, e demais matérias que incluem o assunto nos 

cursos técnicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi desenvolvido no Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA) Campus São Luís, Centro Histórico, entre o 

período de 02 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018. O 

Campusestá localizado no Centro da cidade de São Luís, 

próximo à beira mar, área de grande influência de mangue. 

Para medir o grau de percepção ambiental dos alunos foi 

elaborado um questionário composto por 8 perguntas abertas 

sobre conhecimento geral do que é mangue, onde pode ser 

encontrado na cidade, sobre a percepção da influência deste 

bioma na vida do discente e sobe a valorização dada a este 

bioma.  

A partir dos resultados obtidos, fizemos uma análise 

qualitativa pontuando respostas relevantes e uma análise 

quantitativa, agrupando respostas ou expressões similares, 

para produção de gráficos e tabelas.  

Para a organização das respostas e levando em conta a 

quantidade e variedade de respostas analisadas, foi utilizada a 

técnica desenvolvida por Vasconcelos (2005) adaptando-a para 

o presente estudo.  

Foram criadas três categorias de indicadores de 

avaliação para as respostas: “Satisfatórias”, para aquelas 
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completas, nas quais os alunos demonstraram ter um 

conhecimento significativo do assunto abordado (respostas em 

que os alunos conseguiram identificar como ecossistema/bioma 

costeiro, ambiente de transição entre áreas terrestres e 

marinhas), “Parcialmente satisfatórias”, nas quais os alunos 

demonstraram ter um conhecimento mínimo do assunto 

abordado (respondendo de forma simplificada que é um bioma, 

um local de solo alagado); e “Insatisfatórias”, onde os alunos 

demonstraram ou declararam não saber nada sobre o assunto, 

ou ainda, quando os mesmos deixavam a questão em branco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

  

Os questionários foram aplicados a 261 discentes do 

IFMA, campus São Luís, localizado no Centro Histórico da 

capital, que estudam nos turnos vespertino e matutino. No 

campus existem diversos cursos, entre eles estão os cursos na 

forma integrada, onde o aluno cursa o ensino médio juntamente 

com uma formação profissional. O alunos deste estudo, fazem 

ensino médio integrado ao curso profissional. Entre estes, foi 

realizado com as turmas de 1º e 3º anos.A maioria dos 

discentes apresentou faixa etária de 15 a 17 anos, variando de 

13 a 19 anos.  

 

Quanto à percepção do que é mangue 

 

Quando questionados sobre o que é o mangue, 54% 

definiram de forma parcialmente satisfatória o que é o mangue, 

expondo principalmente o fato dele ser um ecossistema 

costeiro, uma área de transição entre os ambientes marinho e 

terrestre (Figura 1). 
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Figura 1. Níveis de percepção dos alunos sobre conceito de 

mangue. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio Ambiente,  

MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: Autor, 2018. 

 

Além de ser um assunto trabalhado desde o ensino 

fundamental, e analisando a região onde o estudo foi realizado, 

em São Luís, região litorânea maranhense, muitos alunos não 

conseguiram definir de forma satisfatória sua conceituação.  

Notou-se que 28% não conseguiu conceituar o mangue, 

de nenhuma maneira, ainda que este seja um ecossistema 

presente em toda a cidade. 

Numa perspectiva geral, 49% os alunos do curso de 

Meio Ambiente obtiveram um caráter melhor de respostas em 

relação aos outros cursos, onde deve-se relacionar com uma 

maior amplitude do conteúdo na área, devido ao curso técnico, 
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com matérias como ecologia, educação ambiental, saúde 

ambiental e projetos socioambientais.  

 

O contato dos alunos com o mangue 

 

Identificou-se que 61% (Figura 2) dos alunos, declararam 

já ter tido algum contato direto com o mangue, o que é muito 

importante para a compreensão e reconhecimento de tal. Após 

o contato, o aluno consegue ter maior percepção, a vivência 

traz de maneira mais visível o comportamento do ecossistema. 

O contato dos indivíduos se torna muito maior e mais 

fácil, como citado anteriormente, devido à localização e 

convivência com esses locais. No litoral maranhense há 

extensas áreas contínuas dos manguezais. É na Amazônia 

Costeira que se estende a maior área contínua de manguezais 

do mundo, com cerca de 8.900 km², sendo que o litoral do 

estado do Maranhão, sozinho, compreende 50% do total dessa 

área (MOCHEL, 2011). 

Houve um equilíbrio entre os alunos de todos os cursos 

em relação a visita ao mangue, mas é necessário observar que 

39% destes alunos possam não ter conhecimento do que é o 

bioma, e por isso não conseguir identificar, já que o mangue 

está presente dentro da cidade, com acesso fácil, 

permanecendo o problema de que há uma deficiência de 

conhecimento dos alunos acerca do assunto.  
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Figura 2. Quantidade de alunos que já tiveram ou não contato 

com o mangue. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio Ambiente, 

MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. 

 

Ao serem perguntados sobre as espécies do manguezal 

que conheciam, 88% alegaram conhecer pelo menos alguma 

espécie. O animal mais citado durante a pesquisa, foi o 

caranguejo, citado por 56% dos alunos (Figura 3).  

O caranguejo é um animal habitual nesses locais, fonte 

de renda para muitos ribeirinhos, participando também na sua 

própria alimentação e exposto rotineiramente em feiras da 

cidade, sendo um animal muito utilizado na culinária e 

associado à cultura local. O caranguejo-uçá (Ucidescordatus) é 

o crustáceo com maior importância econômica nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil por ser fonte de subsistência e renda 
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para as populações litorâneas (SOUSA et al., 2015; SAINT-

PAUL e SCHNEIDER, 2016). 

 

Quanto à localização do mangue 

 

Dos alunos entrevistados, 63% conseguiram localizar o 

mangue (Figura 4). 

De acordo com Costa e Colesanti (2011), a percepção 

do indivíduo depende de uma interação de fatores, que incluem 

os aspectos ligados aos sentidos, ao indivíduo e ao grupo a que 

pertence, e aspectos do ambiente em questão.  

O processo perceptivo inclui diferentes elementos além 

dos aspectos físicos do ambiente, como a cognição, o afeto, as 

preferências, os significados, os valores, a estética ambiental, 

o contexto político e econômico (KUHNEN, 2017).Tais 

elementos interferem e influenciam no modo que as pessoas 

experienciam os atributos e características do ambiente em que 

estão inseridas, bem como suas expectativas, julgamentos e 

condutas (KUHNEN, 2017). Logo, é necessário ter contato e 

vivência com o mangue para a facilitação do entendimento e 

compreensão como parte da vida do ludovicense, assim o 

bioma passa a ser conhecido e conservado. 
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Figura 3. Espécies animais do mangue, citadas pelos alunos. 

São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio 

Ambiente, MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. 

 

A área mais citada no questionário, reconhecida como 

mangue, foi a Praia do Mangue Seco e o município Raposa. 

Essa região abriga diversos ecossistemas, tais como restinga e 

mangue, está próximo a parte urbana da cidade, sendo um local 

onde cada vez mais o turismo tem aumentado devido a uma 

beleza da paisagem, tranquilidade e um dos poucos lugares 

livres de poluição. As praias da Ilha do Maranhão apresentam 

características peculiares, área composta por quatro municípios 

São José de Ribamar, São Luís, Raposa e Paço do Lumiar. 

Muitas destas são o principal atrativo para turistas e fonte de 

renda para pessoas que retiram, através da pesca e o comércio, 

o sustento de suas famílias (SAMPAIO, 2018). 
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Figura 4. Quantidade de alunos que conseguem identificar o 

mangue. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio 

Ambiente, MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: 

Autor, 2018. 

 

De acordo com as respostas dos alunos, 37% indicou 

que a principal influência do mangue em sua vida é na 

alimentação e na economia, devido ao consumo de animais 

presentes no mangue, entre eles caranguejos e siris. Cerca de 

31% do total concorda que a principal influência é no equilíbrio 

ambiental. É importante ressaltar que desse total, 38% são 

alunos de meio ambiente, sendo assim, alunos que têm um 

maior contato com informações deste tema ao longo do curso 



PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO TECNICA DO IFMA 
SOBRE O ECOSSISTEMA MANGUE  

534 
 

técnico. As outras porcentagens podem ser observadas na 

Figura 5.  

Registrou-se que 32% dos alunos não consegue 

reconhecer a importância do manguezal e é importante 

destacar que são habitantes de municípios situados em uma 

ilha, em um dos estados que possui uma das maiores áreas 

costeiras mundiais.  

 

Figura 5. Tipos de influências do manguezal apontadas pelos 

entrevistados. São Luís, 2018. 

Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio Ambiente, MMI 

= Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: Autor, 2018. 

 

Sobre a influência de componentes curriculares no curso 

 De acordo com a entrevista, 62% dos entrevistados 

responderam que já tiveram conteúdos, ministrados em 

componentes curriculares, que influenciam sua percepção 
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sobre o mangue (Figura 6), tanto componentes curriculares da 

base nacional comum, como, por exemplo, biologia e geografia 

(Figura 7), quanto em matérias que fazem parte das bases 

técnicas dos cursos de meio ambiente e eventos. 

 De acordo com 38% dos alunos, não houve influências 

de outros componentes curriculares em seu curso, no 

conhecimento abordado, isso indica que houve um problema na 

aprendizagem.  

Figura 6. Quantidade de alunos que apontaram alguma 

influência dos componentes curriculares no seu conhecimento 

sobre o mangue. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio Ambiente, MMI 

= Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: Autor, 2018. 

Dentre os componentes curriculares mais citados 

pelos 62% dos discentes estão: Ecologia, 17%, presente no 

curso e meio ambiente, mas integrante do currículo comum 

dentro do componente Biologia; Educação Ambiental e 

Patrimonial, presente no curso de eventos, com 22%; 
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Geografia com 24%, presente na base curricular comum; 

Biologia, a matéria mais citada com 37% (Figura 7), presente 

no currículo comum de todos os cursos. 

 

Figura 7. Principais componentes curriculares que 

influenciaram nesse conhecimento. São Luís, 2018. 

               

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Atenção que deve-se dar ao mangue 

 

Ao serem indagados sobre os problemas ambientais 

encontrados no Manguezal, 92% dos alunos responderam que 

sim, há problemas nesse ambiente que devem ser contidos, 

como poluição, desmatamento (Figura 8). De acordo com as 

justificativas de suas respostas, as principais soluções para 

esses problemas foram a conscientização e sensibilização, 

tanto das pessoas que vivem nas áreas de mangue, quanto das 

pessoas que não tem contato, e no controle da retirada de 

animais, da pesca, do avanço das moradias, retirar o lixo que 

há e interrupção do lançamento de resíduos nesses lugares. 
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Diante desses dados, é possível elaborar projetos que 

visam contribuir, através de professores e especialistas da área, 

para uma formação sensibilizadora, ajudando a desenvolver na 

comunidade uma proteção e preservação ambiental com a 

elaboração de planos de desenvolvimento autossustentáveis, 

dependendo tanto da obtenção dos conhecimentos científicos, 

como também da sua divulgação ao público em geral, 

permitindo que toda a sociedade fique esclarecida, através de 

uma educação ambiental que precisa ir além da sala de aula. 

 

Preservação do mangue 

 

Segundo 59% dos alunos, a melhor forma de proteger e 

conservar o que ainda resta é através da 

conscientização/sensibilização, 7% citaram a contenção do 

processo de desmatamento, outros (15%) defenderam a 

limpeza, despoluição e 19% não conseguiram mostrar outros 

modos (Figura 9). 

 Logo além de uma conscientização/sensibilização 

ambiental, é necessário enfatizar de maneira mais eficiente a 

educação ambiental na escola, desenvolvidas através de 

atividades pedagógicas que estimulem a compreensão cidadã 

e participativa dos alunos de forma que eles sejam 

multiplicadores. Para Araújo (2013), a Educação Ambiental é 

um ato transformador, uma ferramenta capaz de promover a 

mudanças de hábito, atitudes e comportamentos, 

imprescindíveis para o equilíbrio ambiental.  
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Figura 8. Quantidade de alunos que concorda que o mangue 

sofre problemas ambientais. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio 

Ambiente, MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: 

Autor, 2018. 
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Figura 9. Respostas dos alunos acerca de como deve se 

dar a preservação do mangue. São Luís, 2018. 

 
Legenda: AV = Artes Visuais, EV = Eventos, MA = Meio Ambiente, 

MMI = Manutenção de Máquinas Industriais. Fonte: Autor, 2018. 

 

As sardinhas, tainhas, garoupas, robalos entre outras 

espécies de peixes utilizam o manguezal em determinados 

períodos de vida, principalmente na fase de reprodução. Desta 

forma, muito do que o homem encontra no mar e utiliza de forma 

comercial depende da conservação do manguezal em alguma 

fase da vida. Assim, a preservação do manguezal como 

berçário de várias espécies têm especial importância para o 

sucesso do homem na exploração destes recursos no mar 

(SANTOS, 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

Os alunos do IFMA – São Luís Centro Histórico têm um 

conhecimento prévio sobre questões ambientais de maneira 

geral, porém ainda muito pequeno especificamente sobre o 

ecossistema manguezal. O maior problema encontrado foi em 

como esses alunos observam e identificam o mangue tanto no 

cotidiano como durante os estudos, sendo uma questão que 

norteia as outras respostas do questionário.  

Logo é necessário, por meio dos resultados que matérias 

básicas como biologia e geografia, explanem de forma mais 

ampla o assunto, diante do fato em que houve um grave 

problema em identificar e caracterizar o mangue, e assim 

permitir que jovens tenham maior acesso à conhecimentos 

sobre educação ambiental, ecologia, bem como potencializar a 

reflexão crítica, mudanças de atitudes, valores e a formação da 

cidadania, não somente sobre o mangue como de todo o meio 

ambiente.  
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RESUMO: No cenário atual, são muitos os problemas 

ambientais, causados em sua maior parte por ações humanas, 

muitas dessas atitudes decorrem da falta de informação da 

população.  Sendo assim, é necessária a conscientização social 

dos problemas ambientais, visando a formação de cidadãos 

preocupados com o meio em que vivem. Diante do exposto, 

este projeto surge com o objetivo de sensibilizar os estudantes 

de escolas públicas e despertar o interesse pelo estudo da 

preservação de matas e do meio ambiente como um todo. As 

atividades que tiveram início em Março de 2018, envolveram 

discentes de três escolas públicas, discentes do curso de 

Licenciatura em Ciências Agrárias e discentes do bacharelado 

em Agroindústria. As atividades realizadas foram: produção de 

mudas de espécies florestais nativas, produção de espécies 

ornamentais, oficina nas escolas abordando água, energia, lixo 

e biodiversidade, escarificação de sementes, confecção da 

placa de identificação do Bosque do futuro, implantação de 

canteiros de beterraba, cebolinha e cenoura, utilização de 

pneus descartados para implantação de hortas, e realização de 
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trilha ecológica pelo fragmento de mata do Campus. As ações 

desenvolvidas contribuiram para o desenvolvimento da 

percepção ambiental dos alunos, apontando um 

direcionamento a respeito dos problemas ambientais e a sua 

importância para os seres vivos, dentre os quais, os seres 

humanos. 

Palavras- chave: Educação Ambiental. Produção de mudas. 

Trilha ecológica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os crimes praticados contra o meio ambiente se tornam 

cada dia mais frequentes e impactantes, atingindo a toda a 

humanidade que faz uso do meio ambiente gerando um dos 

grandes problemas mundiais da atualidade (PEREIRA e SILVA, 

2017). 

Questões referentes ao meio ambiente, hoje, afetam a 

sociedade em geral.  É necessária a formação de sujeitos 

comprometidos com as questões ambientais, uma vez que, 

seres humanos provocam constantes alterações que tem 

causado à degradação de biomas, à escassez de recursos 

naturais no Brasil e no mundo (CHUMBINHO e ROSA, 2011). 

Neste sentido, é necessário sensibilizar a comunidade 

desde muito cedo, para que se tornem cidadãos envolvidos com 

a preservação do meio ambiente. E o melhor local para 

desenvolver estas atividades é, sem dúvida, a escola, onde com 

o auxílio de professores envolvidos com a educação de seus 

alunos, pode-se criar espaços interativos para mostrar a 

importância de plantar uma árvore (SOUZA, 2016). 

A questão da Educação Ambiental nas escolas 

contemporâneas, lamentavelmente, vem caracterizando uma 
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temática pouco discutida e difundida nas práticas dos 

professores e professoras (FARIAS e CLARO, 2015). 

Para Leite (2014), o grande desafio da escola hoje é 

contribuir para formação de cidadãos críticos, conscientes e 

atuantes. Trata-se de uma tarefa complexa que exige da escola 

um movimento que ultrapasse temas, conteúdos e programas. 

A Educação Ambiental, a partir dessa realidade, 

apresenta-se como uma das mais importantes ferramentas, 

senão a mais importante, para diminuir os impactos causados 

pelas alterações climáticas e ambientais. Os problemas de 

poluição e degradação que o mundo enfrenta, incentivados por 

um consumismo desenfreado, especialmente em países 

emergentes, tornam o quadro ambiental ainda mais delicado 

(RIBEIRO, 2013). 

A educação ambiental é um assunto que deve ser 

abordado continuamente pelos diversos setores da sociedade, 

e a Escola, é apenas um dos locais em que essa temática dever 

ser trabalhada de forma a despertar o senso crítico das crianças 

e jovens de maneira a sensibilizá-los às práticas de 

conservação e respeito ao espaço coletivo em que vivem, 

conscientizando que dependemos do ambiente para nossa 

sobrevivência (CABRAL, 2015).  

A Educação Ambiental utiliza da percepção humana para 

modificar a consciência do indivíduo, fazendo com que este se 

sinta parte do meio ambiente, como coparticipante das 

interações entre o homem e a natureza, criando dentro de si 

uma necessidade de preservação do meio que também é seu, 

e para que se tornem desde sempre indivíduos ecologicamente 

conscientes, todos os indivíduos devem ter acesso à Educação 

Ambiental (SILVA, et al. 2018). 

Diante da urgente necessidade de uma mudança em 

termos de concepção, valores e mentalidade a respeito dos 
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problemas ambientais, este projeto surge com o objetivo de 

sensibilizar os estudantes de escolas públicas e despertar o 

interesse pelo estudo da preservação de matas e do meio 

ambiente como um todo.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As atividades desenvolvidas fizeram parte do projeto de 

extensão-PROBEX/2018, denominado: Interagindo com a 

Ecologia: produção de mudas  visando à conscientização 

ambiental. As atividades envolveram discentes do colégio José 

Rocha Sobrinho, Escola de Ensino Fundamental Xavier Júnior, 

ambos localizados no município de Bananeiras-PB; discentes 

do colégio Alfredo Pessoa de Lima, localizado em Solânea-PB, 

discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e 

discentes do curso de bacharelado em Agroindústria do Centro 

de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade 

Federal da Paraíba.  

As descrições de cada uma das atividades 

desenvolvidas com os discentes foram as seguintes: 

Atividade 1: Visita ao Fragmento de Mata no Campus III por 

discentes do Ensino Médio 

Participaram desta atividade discentes do Ensino Médio 

(1º, 2º e 3º ano) da Escola Estadual Alfredo Pessoa de Lima 

(POLO) situada no município de Solânea/PB, visando conhecer 

as espécies florestais nativas presentes na mata. 

Atividade 2: Visita ao Fragmento de Mata no Campus III pelos 

alunos de Graduação 

Discentes da turma de Ecologia e Meio Ambiente do 5° 

período do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, do 

Campus III da Universidade Federal da Paraíba realizaram uma 
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trilha no fragmento de mata da Universidade, com o objetivo de 

realizar uma coleta de sementes de espécies florestais nativas 

presentes na mata, como também conhecerem as espécies 

existentes.  

Atividade 3: Produção de mudas no Viveiro de Produção de 

Mudas do Campus III pelos discentes de Graduação 

As mudas de espécies ornamentais foram produzidas no 

Viveiro de Produção de Mudas do Setor de Agricultura do 

Campus III, pelos discentes da disciplina de Ecologia e Meio 

Ambiente, do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias.  

Atividade 4: Produção de mudas em uma escola de Ensino 

Fundamental I na cidade de Bananeiras, PB 

A produção de mudas de espécies florestais nativas foi 

realizada na Escola de Ensino Fundamental Xavier Júnior, 

localizada no município de Bananeiras, contando com a 

presença dos discentes do 5° ano. Para a produção das mudas 

foram utilizados sacos de 1kg de feijão, de arroz e de açúcar 

coletados no restaurante da universidade, destacando a 

importância da reutilização de materiais que seriam 

descartados na natureza, bem como a importância da produção 

de mudas. 

Atividade 5: Oficina nas escolas abordando água, energia, lixo 

e biodiversidade 

Foram realizadas oficinas abordando o desperdício de 

água, consumo de energia, descarte inadequado do lixo e 

preservação da biodiversidade, com o objetivo de sensibilizar 

os alunos de duas escolas públicas, localizadas nos municípios 

de Solânea/PB e Bananeiras/PB. A oficina contou com uma 

parte prática utilizando pneus descartados para plantação de 

espécies ornamentais e o plantio de espécies florestais nativas. 

Atividade 6: Implantação e manutenção de canteiros de 

hortaliças 
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Com um grupo formado por discentes de diferentes 

turmas do ensino médio do Colégio José Rocha Sobrinho, 

foram realizadas práticas para manutenção de canteiros e 

implantação de canteiros de cenoura, beterraba e coentro.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Atividade 1:  

Esta trilha feita com discentes do ensino médio, teve 

como principal objetivo apresentar a estes, à diversidade de 

espécies existentes no fragmento da mata (figura 1). 

Durante o percurso, os discentes tiveram a oportunidade 

de conhecer diversas espécies, tanto nativas quanto exóticas, 

entre elas o coaçu (Triplaris surinamensis Cham). Essa espécie 

arbórea nativa da Mata Atlântica foi a que mais chamou a 

atenção dos estudantes, pela morfologia do fruto e pela forma 

como os frutos/sementes são dispersados. O grupo pôde ainda 

observar a presença de diferentes relevos e nascentes d’água 

e a abundância de serapilheira depositada no solo da mata, 

sendo explicado, na ocasião, a sua constituição e importância. 

A serapilheira retém a umidade do solo e o protege contra 

processos erosivos e tem papel fundamental na ciclagem de 

nutrientes, disponibilizando-os de volta aos vegetais, através da 

ação dos microrganismos decompositores. Durante a 

caminhada foi chamada a atenção dos discentes para a 

quantidade de resíduos sólidos depositados inadequadamente 

na mata gerando problemas sérios por conta dessas ações. A 

trilha ofereceu aos discentes uma realidade nova e 

desconhecida que foi capaz de contribuir para a formação de 

cidadãos preocupados com a preservação ambiental. Esses 

resultados vão de encontro ao que diz Alves (2018) de que as 

trilhas são recursos didáticos eficazes que, se utilizados de 
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maneira correta e coerente, buscando trabalhar o tema de 

forma interdisciplinar, chega-se a resultados muito satisfatórios, 

pois, independente da região em que está inserido, a opinião da 

maioria dos alunos é a mesma: as aulas práticas, como trilhas 

ecológicas, serão sempre mais proveitosas e prazerosas. 

 

Figura 1. Trilha feita com discentes do ensino médio 

 
 

Atividade 2: A trilha ecológica realizada pelos discentes da 

graduação, com o objetivo de coletar sementes, possibilitou que 

os alunos conhecessem as diferentes maneiras que as 

sementes são encontradas na natureza, podendo ser perto ou 

longe da planta matriz; as diferentes formas de dispersão de 

sementes; puderam conhecer também diferentes tipos de frutos 

e a época ideal para se realizar a coleta, atentando para a 

época de frutificação de cada espécie, a fim de evitar que  que 

percam sua viabilidade quando dispersas junto a planta mãe.  

Durante o percurso, percebeu-se que grande parte dos 

discentes não conhecia as espécies vegetais presentes na 

mata e se mostraram surpresos com a diversidade de espécies 

que encontraram no fragmento. Acordi e Passa (2014) afirmam 

que as práticas metodológicas que são realizadas em 
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ambientes não formais, e que não seguem um modelo 

tradicional de educação, proporciona o contato direto dos 

alunos com o objeto de estudo fazendo com que a 

aprendizagem seja um processo prazeroso e significativo, 

resultando em um melhor entendimento por parte dos alunos e 

maior internalização dos conceitos estudados pois, aulas de 

campo trabalhadas de forma transversal, contribuem de forma 

significativa para o despertar intelectual do educando. 

Foi possível perceber que os discentes após a realização 

da trilha desenvolveram sua percepção ambiental de forma 

mais aguçada. A diversidade existente na mata observada 

durante o passeio e o contato direto com a natureza foi capaz 

de despertar a vontade de cuidar e preservar. Segundo Souza 

(2014), a trilha é metodologia fundamental no processo de 

sensibilização ambiental, pois possibilita o contato da pessoa 

com a natureza e assim, a mesma é condicionada a perceber, 

observar e analisar o ambiente pelo qual está de passagem, 

podendo despertar nela a vontade de preservar e conservar. 

As trilhas, como meio de interpretação ambiental, vão 

além de uma simples transmissão de conhecimento, as trilhas 

propiciam atividades que revelam os significados e as 

características do ambiente por meio de usos dos elementos 

originais, por experiência direta e por meios ilustrativos, sendo 

assim, encaixa-se como um instrumento básico de educação 

ambiental (SANTOS et al., 2012).  

Atividade 3: As mudas foram propagadas no viveiro de 

produção de mudas, no Setor de Agricultura do Campus III 

(figura 2). A produção de mudas ornamentais ocorreu por 

diversas vezes por ocasião das aulas com a turma de Ecologia 

e Meio Ambiente do Curso de Licenciatura em Ciências 

Agrárias. As mudas eram propagadas por via vegetativa, que 

consiste em multiplicar através de estacas de caule, por 
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exemplo. As mudas foram produzidas em caixinhas de leite, 

recipientes de margarina, iogurte e de produtos de limpeza. 

Esses materiais foram lavados, cortados e furados pelos 

discentes. Durante a produção das mudas pelos futuros 

licenciados, foi enfatizada a importância da reutilização desses 

materiais. Parte das mudas obtidas nessas práticas foi doada 

na Expotec/2018 - Exposição Tecnológica do Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiros, onde são expostos diversos projetos da 

universidade; outra parte das mudas foi utilizada para práticas 

de educação ambiental em escolas do município.  

 

Figura 2. Produção de mudas pelos discentes de Graduação 

 
 

A produção destas mudas foi de fundamental 

importância não só para dar um destino ecologicamente correto 

a materiais que possivelmente seriam descartados na natureza, 

como também contribuiu significativamente para a formação 

dos discentes envolvidos, uma vez que estes serão 

profissionais da educação.   
A poluição ambiental é um dos grandes 

desafios da humanidade, mas ela pode e deve ser 

enfrentada por meio de práticas educativas que 

priorize a educação ambiental, mas para que isto 

aconteça é fundamental a formação dos 

profissionais da educação, para que eles saibam 
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como planejar/executar ações de forma que as 

mesmas contemplem os princípios da educação 

ambiental e atenda a realidade local (SILVA, et al. 

2013, p 2684). 

 

 Quanto à produção de espécies florestais nativas, esta 

atividade foi desenvolvida pela bolsista juntamente com alguns 

voluntários, utilizando como recipientes os saquinhos de feijão, 

açúcar e arroz coletados no restaurante universitário (RU), tento 

em vista a grande quantidade destas embalagens que é 

descartada por dia no RU. O processo de produção abrangeu 

desde o preparo do substrato até a semeadura. O substrato 

utilizado foi composto por terra e esterco na proporção 3:1.  

Parte das mudas produzidas (Tento, Timbaúba, Jatobá, 

Mulungu, Ingá, Ipê amarelo,) foi destinada ao plantio em uma 

área denominada Bosque do futuro, por ocasião do Trote Verde 

- evento de recepção de alunos novatos do campus III, que 

ocorre no início de cada período e consiste no plantio de 

espécies florestais realizado pelos discentes, com o objetivo de 

despertar nestes, desde cedo, uma consciência ecológica 

através da recuperação de uma área degradada.  Ainda por 

ocasião do trote verde, foi confeccionada uma placa de 

identificação da área utilizando materiais descartados.   

  Houve ainda uma atividade de produção de mudas 

ornamentais com discentes da turma de Educação e Meio 

Ambiente do Curso de Bacharelado em Agroindústria. Essas 

mudas foram produzidas em copos descartáveis e, 

posteriormente, foram doadas durante a Semana do Servidor, 

evento ocorrido no Campus III.   

Atividade 4: Essa atividade foi realizada no pátio da Escola de 

Ensino Fundamental Xavier Júnior, localizada no município de 

Bananeiras, com a participação de 20 discentes do 5° ano. De 
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início, foi explicado todo o processo de produção de mudas e 

seus cuidados, a importância da escarificação de sementes e 

dos furos dos saquinhos, como também a importância e 

possibilidade da reutilização de materiais que seriam 

descartados diariamente em suas casas. Por último, foram 

abordados alguns conceitos como: plantas nativas e exóticas, 

destacando a importância de plantar espécies nativas. Em 

relação a esses conceitos os discentes mostraram pouco ou 

nenhum conhecimento, relatando que não sabiam do que se 

tratava. 

Para a produção das mudas foram utilizadas sementes 

de Timbaúba, Tento, Jatobá e Paineira. Antes do plantio, os 

discentes realizaram o processo de escarificação mecânica, 

que consiste na abrasão da semente sobre uma superfície 

áspera, com o objetivo de facilitar a absorção de água quando 

apresentam dormência causada por impermeabilidade do 

tegumento. Essa dormência, para Costa (2017), é atribuída, 

especialmente, à camada de células em paliçada, responsável 

por garantir maior longevidade a sementes permitindo que 

germine mesmo decorrido muito tempo da dispersão. 

Os discentes foram instruídos a realizarem furinhos na 

base dos sacos para possibilitar o escoamento da água em 

excesso e evitar o encharcamento, uma vez que solos 

encharcados podem causar problemas que reduzem a 

concentração de oxigênio disponível, ocasionando a morte da 

planta. Em seguida, encheram os recipientes com um substrato 

contendo terra e esterco, que foi previamente preparado no 

Setor de Agricultura do Campus. As mudas provenientes da 

produção realizada na escola foram doadas aos discentes que 

realizaram a prática.  

Costa et al. (2014) acreditam que as aulas de campo 

desenvolvidas nas áreas verdes da escola podem ser 
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instrumentos didáticos importantíssimos para facilitar a 

aprendizagem de conceitos ecológicos de difícil compreensão, 

por despertar nos jovens um interesse maior em estudar os 

conceitos científicos inerentes à ecologia, tais como: meio 

ambiente; cadeia alimentar e suas relações ecológicas, e, por 

conseguinte, podem vir a gerar mudanças conceituais, 

procedimentais e atitudinais, visando à sensibilização 

ambiental. 

Atividade 5: Oficina nas escolas abordando água, energia, lixo 

e biodiversidade 

Para a realização das oficinas, foi apresentado 

anteriormente a proposta da oficina e seus objetivos aos 

professores responsáveis pela disciplina de Biologia das 

escolas contempladas. A oficina intitulada Noções de Educação 

Ambiental ocorreu em duas escolas: Alfredo Pessoa de Lima e 

José Rocha Sobrinho. Na primeira escola, a oficina foi 

direcionada para uma turma do 2° ano do ensino médio e 

contou com a presença de cerca de 20 alunos. Na segunda 

escola, a oficina ocorreu no dia do biólogo e foi direcionada para 

as turmas do 1°, 2° e 3° ano do ensino médio, totalizando 11 

turmas nesta escola. Em ambas as escolas, a oficina foi dividida 

em dois momentos: teoria e prática. A teoria consistiu na 

apresentação e discussão de problemáticas ambientais como 

escassez de água, destino incorreto do lixo, ameaça à 

biodiversidade e consumo de energia. Segundo Marcondes 

(2008), as oficinas temáticas abordam o conhecimento de forma 

inter-relacionada e contextualizada, envolvendo os alunos em 

um processo ativo de construção do seu próprio conhecimento 

e de reflexão - o que contribui para a tomada de decisões. 

A parte teórica da oficina foi conduzida com uma 

linguagem simples, de maneira participativa, abordando o 
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cotidiano dos alunos sendo desenvolvida a partir de 

conhecimentos prévios trazidos de suas realidades.  

O primeiro tema a ser abordado foi a questão da água e 

a urgente necessidade de uma mudança de hábito em relação 

ao consumo e desperdício desse bem, fato que é lembrado por 

Brito et al. (2015) ao enfatizarem a importância de que a 

humanidade enxergue a água como um meio elementar à sua 

existência e que a preserve em todas as hipóteses, para que 

seu uso não seja limitado um dia. Após essa sensibilização, 

foram levadas dicas simples de economia de água, como 

banhos reduzidos, torneiras fechadas ao escovar os dentes e 

ao lavar a louça, utilização de balde ao invés de mangueiras 

para lavar carros e calçadas, assim como, também, o 

reaproveitamento da água entre outras práticas que podem ser 

feitas no dia a dia.   

Ao se abordar a questão do lixo, focou-se na crescente 

quantidade de resíduos sólidos que são descartados por cada 

indivíduo e as consequências acarretadas pelo descarte deste 

lixo em ambientes impróprios, como a morte de animais 

marinhos, enchentes causadas pelo acúmulo de lixo nas ruas, 

abrigo para organismos transmissores de doenças.  Alves et al 

(2016) relaciona esse aumento na geração de resíduos ao 

avanço tecnológico que visa reduzir a vida útil dos produtos e 

associado ao crescimento populacional, ocasiona aumento do 

consumo, representando um sério problema ambiental, uma 

vez que a maior parte desses resíduos tem destino final 

inadequado, comprometendo os recursos naturais. 

Diante disto, foram dadas dicas de como reduzir a 

quantidade de resíduos sólidos, através da redução do 

consumo, buscando adquirir somente o que realmente 

necessitam, reutilização de materiais quando possível e a 

reciclagem.  
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Na temática energia, foram explanadas as diferentes 

formas de obtenção de energia e as diversas maneiras de 

reduzir o consumo, como: não abrir a geladeira várias vezes ao 

dia, não deixá-la perto do fogão, não deixar luzes acesas, ligar 

o chuveiro elétrico somente quando necessário.   

O tema biodiversidade foi iniciado com um 

questionamento aos alunos sobre o que lhes vinha a mente ao 

ouvir a palavra biodiversidade, obtendo-se a resposta de que 

era a diversidade de vida. A partir dessa resposta, de maneira 

simples, explicou-se o que era a biodiversidade e a sua 

importância para a estabilidade e equilíbrio dos ecossistemas. 

Em seguida, focou-se nas principais ameaças a conservação 

da biodiversidade, como desmatamentos e queimadas que 

destroem os habitats, introdução de espécies exóticas que 

podem se tornar invasoras e eliminar espécies nativas e a 

poluição que altera as condições naturais do ambiente podendo 

resultar no desaparecimento de algumas espécies. Com a 

perda da espécie, perde-se o patrimônio genético e, não 

raramente, se afeta a dinâmica das relações tróficas entre os 

inúmeros seres vivos que compõem a teia alimentar em que a 

espécie se insere (SANTOS, 2010). Contudo, a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade, são as melhores formas 

de valorizar e proteger todo o patrimônio ambiental. 

O segundo momento (atividade prática) tratou-se do 

plantio de mudas ornamentais em pneus; para tanto, estes 

foram parcialmente soterrados e preenchidos por substrato 

para posteriormente receberem as mudas de plantas 

ornamentais. Neste momento foi relembrado aos alunos a 

questão dos resíduos sólidos, enfatizando os impactos 

ambientais que podem ser causados pelo descarte inadequado 

de pneus. Alves et al. (2016) afirmam que os pneus ocupam 

papel de destaque na discussão dos impactos sanitários e 
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ambientais, pois quando são descartados incorretamente, além 

de contribuírem com a degradação da natureza, fazem com que 

haja também a proliferação de vetores de doenças como a 

dengue e a febre amarela. Alves et al. (2016) afirmam também 

que, os pneus, ao serem deixados em rios e córregos, podem 

aumentar a velocidade de escoamento em função da redução 

da seção; não se decompõem naturalmente, quando 

depositados em aterros e ao serem queimados, liberam gases 

poluentes. 

No colégio José Rocha Sobrinho foi realizado o plantio 

de espécies arbóreas nativas nas imediações da escola (figura 

3). Essa prática foi realizada por discentes de todas as turmas 

de 3° ano. A atividade incluiu a limpeza da área, abertura das 

covas para plantio e o transplante das mudas do saquinho para 

a cova. As espécies plantadas foram: Guapuruvú, Chichá, 

Jatobá e Ipê Amarelo.  

 

Figura 3. Plantio de espécies arbóreas nativas por alunos do 

ensino médio 
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Atividade 6: Implantação e manutenção de canteiros de 

hortaliças 

Com um grupo formado por alunos de turmas variadas, 

foi feita a manutenção dos canteiros e instalação de três outros 

em uma área destinada para o plantio de hortaliças no colégio 

José Rocha Sobrinho.  Este grupo foi dividido em duas equipes, 

ficando parte responsável pela manutenção dos canteiros 

existentes e parte responsável pela implantação dos canteiros. 

A equipe responsável pela manutenção realizou os devidos 

tratos culturais necessários para um bom desenvolvimento das 

plantas: capina para retirar as plantas espontâneas e evitar a 

competição, tutoramento de tomateiro e irrigação. Estes 

estudantes também construíram uma cerca em volta dos 

canteiros utilizando pneus velhos coletados em oficinas 

mecânicas (figura 4). Estes pneus foram pintados para que 

ficassem com um aspecto mais agradável e neles os discentes 

plantaram espécies ornamentais  

 

Figura 4. Construção de uma cerca utilizando pneus  

 
 

A segunda equipe ficou responsável pela construção dos 

novos canteiros, realizando todas as etapas desde a confecção 
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do canteiro até o plantio, semeando as seguintes hortaliças: 

coentro, cenoura e beterraba.  

 

Figura 5. Implantação de canteiros de hortaliça

 
 

Esta atividade foi de grande relevância, pois além de 

servir como ação de educação ambiental, pode contribuir 

também para uma reeducação alimentar. Segundo Pessoa 

(2014), as hortas escolares não só possibilitam a discussão 

sobre a importância de uma alimentação saudável e 

equilibrada, mas também fazem com que o aluno do centro 

urbano tenha um contato com a terra, permitindo a 

interatividade da ação educacional na relação direta com o 

fazer cultural, ao mesmo tempo em que contribui com a 

merenda escolar.  

 
CONCLUSÕES  

 

 O conjunto de atividades desenvolvidas durante o projeto 

foi de fundamental importância para a formação de indivíduos 
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ativo-críticos, como também influiu no processo de 

conscientização ambiental.  

 As ações desenvolvidas possibilitaram aos indivíduos 

um contato direto com o meio ambiente, colaborando para que 

os objetivos propostos fossem alcançados, uma vez que foi 

possível contribuir para o desenvolvimento da percepção 

ambiental dos alunos, apontando um direcionamento a respeito 

dos problemas ambientais e a sua importância para os seres 

vivos, dentre os quais, os seres humanos.  

  Os estudantes adquiriram um pensamento crítico e 

capacidade de participar e tomar atitudes diante de questões 

relacionadas à temática ambiental.   
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RESUMO: Interdisciplinaridade, metodologias ativas e 
gamificação são temas em voga nos processos de ensino e 
aprendizagem nos diversos níveis da educação formal. Este 
trabalho tem como objetivo relatar experiências com a aplicação 
do jogo de tabuleiro Sagacidade® para discussão da temática 
ambiental de forma interdisciplinar, ativa, lúdica e gamificada. 
Como metodologia o jogo foi empregado em eventos de 
qualificação de professores de ensino fundamental, médio e 
superior, turmas de estudantes de ensino fundamental, médio, 
graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Foram 
seguidas as recomendações metodológicas do jogo e também 
desenvolvidas adaptações nos objetivos finais para turmas 
selecionadas, considerando a discussão de assuntos 
específicos. Além da análise qualitativa das experiências a 
partir da observação do mediador em cada um dos grupos, uma 
pesquisa de satisfação foi realizada e avalida de forma 
quantitativa com média, desvio-padrão e teste t de Student. Os 
resultados sugerem dificuldades similares dos estudantes no 
entendimento das relações entre os elementos presentes no 
meio ambiente, uso e ocupação do solo e aspectos de poluição 
independente do nível de ensino formal. Exceções ocorreram 
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com as turmas de Engenharia Ambiental e Sanitária e Biologia 
Marinha, que detinham mais conhecimento técnico das 
questões ambientais. A pesquisa de satisfação resultou em 
4,78±0,42 para a interdisciplinaridade e 4,65±0,49 para a 
aplicabilidade na escola, numa escala de 1 a 5. 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Interdisciplinaridade. 

Sagacidade® 

 

INTRODUÇÃO 

 

Transformações substanciais vêm ocorrendo no planeta 

Terra por intermédio da ação humana, especialmente 

intensificadas após a Revolução Industrial (COSTA; 

LOUREIRO, 2015) e de forma mais acelerada a partir da últimas 

décadas do século XX, o que tem afetado os ecossistemas 

(BAKER; TYLER; GALLOWAY, 2014; BARBERIO et al., 2014), 

causando desequilíbrios das formas de vida que compõem a 

diversidade natural e gerando riscos à saúde da coletividade 

(SOUZA; ANDRADE, 2014), sejam pelas atividades industriais 

(ARULVASU et al., 2014; DUBEY et al., 2015; KAYA et al., 

2016) ou por acidentes (RODD et al., 2014). 

Esse cenário possui estreita relação com o 

estabelecimento de uma sociedade baseada no consumo, 

desencadeando um efeito de uso intensivo dos patrimônios 

naturais do Brasil como também descarte de resíduos 

industriais, acarretando um desequilíbrio ambiental desmedido 

(COSTA, 2014). 

Nesse contexto do agravamento da crise ambiental é que 

a reconceituação de ambiente é requerida, visto que os danos 

provocados à natureza pelos seres humanos são ocasionados 

em função de uma ampla variedade de transformações 

associadas à modernização. É preciso compreender que não 
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apenas a ação de corporações e do Estado são responsáveis 

pela difusão de novos padrões de consumo e pelo 

estabelecimento de um estilo de vida moderno, 

predominantemente urbanizado. É necessário também 

considerar a interferência dos indivíduos, como agentes 

transformadores (SOUTO, 2016) de uma cultura de massas. 

Recursos naturais, especialmente aqueles que 

aparentam abundância, são vistos como fonte de riqueza 

apenas, sendo transformados em bens por intermédio do 

capital, tecnologia e conhecimento (PAMPLONA; 

CACCIAMALI, 2017). Esta compreensão não deveria implicar, 

porém, na redução dos elementos da natureza a meros 

recursos, já que antes de serem transformados constituem-se 

em bens e elementos naturais que possuem dinâmica própria e 

que independem da apropriação social (PELEGRINI; VLACH, 

2011). 

Considerando que os humanos são seres socioculturais 

(WULF, 2016), pode-se dizer que esses conceitos alteraram a 

sociedade a economia e a cultura, afetando o planeta e 

redefinindo os padrões éticos e de comportamento, sendo que 

a relação com a natureza é decorrência de uma construção 

envolvendo a interação social e política dos humanos com o 

meio, produzindo conhecimento situado historicamente, 

passível de uso e compreensão crítica (RODRIGUES, 2014). 

A problemática ambiental e a discussão acerca desse 

tema alcança ainda de forma escassa os ambientes de ensino 

e aprendizagem, apesar de ser um assunto que deveria receber 

uma abordagem transversal em todas as disciplinas desde o 

nível fundamental até o superior. Percebe-se assim que ainda 

persiste a dificuldade de mudança no comportamento da 

sociedade para uma atitude mais proativa em relação ao meio 



RELATO DE EXPERIÊNCIAS COM O JOGO DE TABULEIRO SAGACIDADE®: 
METODOLOGIA ATIVA E INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

566 
 

ambiente. Dessa maneira, o uso sustentável dos recursos 

ambientais é, não apenas um desafio didático-pedagógico, 

como vem sendo tratado por muitos, mas também um problema 

de caráter socioeconômico, político e ideológico (PELEGRINI; 

VLACH, 2011).  

Tendo em vista que a crise atual de estrutura nas cidades 

tem influência relevante tanto a nível territorial como social, 

político ou cultural, o conhecimento a partir de espaços 

territoriais auxiliam no entendimento da relação entre a 

natureza e a sociedade de forma interdisciplinar (COSTA; 

LOPES, 2016). 

Nesse sentido, pode-se dizer que profissionais das mais 

variadas áreas do conhecimento estão convivendo em 

ambientes compostos por situações complexas 

(SCHWARTZMAN et al., 2017), exigindo assim um ensino 

contextualizado e menos fragmentado (VELLOSO et al., 2016), 

que introduza uma noção de finalidade, levando à 

interdisciplinaridade (SOUSA; BASTOS, 2016), que pode ser  

considerada um esforço que exacerba as capacidades de um 

único profissional ou disciplina (BERNARDI et al., 2017). 

Exemplos de aplicação da interdisciplinaridade para o 

aprendizado são relatados no ensino de saúde (MALUTA, 2014; 

SANTOS et al., 2015; SOUZA; BRAGA; ROZEMBERG, 2017), 

matemática (DOS SANTOS; BICUDO, 2015; GONÇALVES; 

PIRES, 2014) e geografia (COSTA; LOPES, 2016), porém, 

sabe-se que para muito além dessas áreas, há um esforço 

permanente para que as práticas interdisciplinares permeiem a 

rotina dos processos educacionais. 

Uma das alternativas para o desenvolvimento dessas 

atividades é o uso das metodologias ativas, que vão desde o 

ensino por projetos (BUSS; MACKEDANZ, 2017), espiral 
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construtivista (LIMA, 2017), aprendizagem baseada em 

problemas (PAIVA et al., 2016), sala de aula invertida (MORÁN, 

2015) e gamificação (GARCÍA et al., 2017). 

Todavia, estudos demonstram que parte dos docentes 

possuem dificuldades para a aplicação de metodologias ativas, 

seja pela resistência aos novos métodos como também por 

vezes não saber como fazer ou não receber direcionamento 

adequado, mesmo empenhando-se em aprender de forma 

autônoma (MESQUITA; MENESES; RAMOS, 2016). 

A partir desse panorama e considerando que o espaço 

geográfico é uma instância privilegiada de reprodução das 

relações de produção da sociedade, considera-se que 

metodologias ativas utilizando referências geográficas podem 

oferecer uma ampla contribuição em projetos de Educação 

Ambiental. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é de relatar 

experiências da aplicação do jogo pedagógico Sagacidade® 

em diferentes níveis de ensino e com multiplicidade de 

propósitos considerando a natureza interdisciplinar da 

educação ambiental. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Como materiais foram utilizados 6 conjuntos do jogo 

pedagógico Sagacidade®. O nome do jogo é um acrônimo de 

S=Sistema de A=Aprendizado de G=Gestão, A=Ambiental para 

Cidade=cidades. Além disso, a palavra “sagacidade” denota a 

perspicácia para vencer desafios, já que pressupõe-se que uma 

pessoa sagaz é aquela que tem aptidão para compreender e 

aprender por intermédio de simples indícios. 
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O jogo é composto por um mapa impresso em vinil com 

simbologias que representam biomas desde a área litorânea até 

o planalto; painéis com ícones adesivos que representam 

atividades econômicas, serviços aos cidadãoes, moradias e 

elementos de infraestrutura; um manual de instruções para os 

participantes; caneta para quadro branco para o desenho da 

malha viária e cartas de ação, focadas em apresentar 

problemas a serem resolvidos pelos participantes. 

O jogo também possui um conjunto de aulas em vídeo 

na internet para auxiliar o mediador no entendimento dos 

elementos e da dinâmica de funcionamento. Esse material 

complementar pode ser acessados em 

sagacidade.moodlecloud.com, porém com restrição aos 

usuários que adquirem o jogo. Uma imagem dos itens que 

compõem o kit é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1. Itens que compõem o jogo Sagacidade®. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018. 
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No quesito de metodologia, o jogo sugere a aplicação 

generalista, solicitando aos participantes que criem uma cidade 

considerando a lógica do desenvolvimento sustentável, no qual 

o tripé crescimento econômico, igualdade social e cuidado com 

o meio ambiente torna-se requisito. 

Por outro lado, o jogo apresenta flexibilidade, podendo 

ter seus objetivos e dinâmica de aplicação variados de acordo 

com a necessidade do docente, que atua como um mediador 

do processo de ensino e aprendizagem. 

O método de trabalho busca promover o aprendizado 

baseado em problemas, já que os participantes recebem um 

manual de instruções desafiando a construção de uma cidade 

ideal a partir do conhecimento dos grupos (YAJMA et al., 2016). 

Não obstante, a gamificação auxilia no processo de motivação 

dos participantes (PARAVIZO et al., 2018) para desenvolverem 

cidades que tenham a menor quantidade possível de pontos a 

corrigir. 

Para o uso do Sagacidade® são elaborados grupos de 

5±1 participantes. Cada grupo recebe um conjunto do jogo 

completo e tem 80 minutos para acabar a primeira etapa. Esse 

trabalho se dá por intermédio da colagem de figuras dos painéis 

no mapa, bem como pelo traçado de estradas com caneta de 

quadro branco. 

Finalizada a primeira etapa são executadas as fases de 

avaliação, apresentação e fechamento. Até a fase de 

apresentação, os participantes são instigados à construção do 

conhecimento a partir das experiências da própria equipe de 

trabalho, dessa forma incentivando a atitude proativa dos 

indivíduos perante os desafios propostos. 

A etapa em que o docente atua de maneira intensiva é o 

fechamento, no qual se busca alinhar os conhecimentos 
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desenvolvidos pelas equipes ao mesmo tempo que se pretende 

verificar se todos objetivos planejados para o momento foram 

atingidos, interagindo por intermédio do fornecimento de 

feedback, uma técnica de mediação (HAMAMORAD, 2016) 

muito utilizada. 

O jogo foi aplicado em grupos de diferentes níveis de 

ensino, variando também o objetivo a ser atingido pelas 

equipes. Dentre os grupos, estudantes de ensino fundamental 

e médio, acadêmicos de graduação em Engenharia Ambiental 

e Sanitária, Biologia Marinha, Engenharia de Alimentos e 

Administração foram objeto de trabalho. Nos níveis de pós-

graduação, o jogo foi aplicado com acadêmicos de 

especialização em Planejamento e Gestão Ambiental, 

Mestrado e Doutorado em Saúde e Meio Ambiente. O 

Sagacidade® também foi empregado com professores de 

escolas municipais e estaduais das cidades de Joinville, 

Chapecó, Pinhalzinho e Saudades, todas em Santa Catarina. A 

utilização com os professores se deu como forma de 

treinamento para as escolas que adquiriram o jogo para uso 

como instrumento didático-pedagógico.  

No ensino superior foi realizado evento de qualificação 

em uma Universidade de Joinville, com professores dos cursos 

de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Mecânica, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Biológicas, 

Biologia Marinha, Farmácia, Engenharia Química, Psicologia, 

Medicina, Letras e Geografia para utilização nos diversos 

cursos da Universidade. 

Em uma das escolas da região oeste de Santa Catarina 

foi utilizado um formulário de pesquisa de satisfação que 

continha perguntas a respeito das percepções dos professores 

de ensino fundamental e médio sobre o uso do jogo. Um total 
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de 23 docentes responderam ao questionário. Os participantes 

poderiam auferir uma nota de ótimo, bom, regular, ruim e 

péssimo. Para fins de tabulação foi criada uma escala de 

ótimo=5, bom=4, regular=3, ruim=2, péssimo=1.  

Neste estudo serão apresentados os resultados de duas 

questões dessa pesquisa de satisfação, sendo a primeira: 

Aplicabilidade do jogo para a interdisciplinaridade e a segunda: 

Importância para o dia a dia na escola. Para a avaliação dos 

resultados foram utilizadas a análise estatística paramétrica 

teste t de Student, com intervalo de confiança de 95% e também 

tabela com valores de média e desvio-padrão para as notas 

dadas a cada uma das questões. 

Para o relato das experiências é apresentado um quadro 

resumo relacionando as adaptações de objetivos e 

metodologia, no caso de graduações e pós-graduações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando o público de escolas, a dinâmica padrão 

do jogo foi utilizada sem adaptações durante execução de um 

projeto de extensão universitária na cidade de Joinville 

intitulado: Gestão Ambiental em Cidades – Capacitando para o 

Futuro. 

Primeiramente os professores das escolas e membros 

da direção foram qualificados, jogando o Sagacidade® e tendo 

como mediador o desenvolvedor do jogo. Essa fase ocorreu em 

turno diferente das aulas, possibilitando a participação de um 

grupo maior de professores. Vale lembrar que embora as 

metodologias ativas já tenha comprovação de seus benefícios 

no processo de ensino e aprendizagem, é preciso que os 

professores acreditem no seu potencial (MACEDO et al., 2018), 
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sendo assim, o processo de contato com o jogo teve como 

principal meta essa adesão dos docentes à metodologia. 

Numa segunda etapa, foram realizados mais dois 

eventos com o Sagacidade®, dessa vez tendo como público 

estudantes de ensino fundamental, contemplando turmas de 6º 

ao 9º ano. Bolsistas de extensão Universitária e os professores 

das escolas participaram como mediadores, além do 

desenvolvedor do jogo. Essa fase também teve como função a 

complementação da qualificação dos mediadores para uso da 

ferramenta na rotina das escolas. 

Conforme era esperado, dificuldades em geral para o 

posicionamento de imagens aconteceram, já que o objetivo era 

começar a construção de conhecimento com os grupos. 

Entretanto, pôde-se perceber que os estudantes trabalharam 

focados na resolução do desafio recebido, o que é uma 

decorrência do uso de metodologias ativas, já que elas são 

estratégias nas quais os estudantes participam 

experiencialmente do processo de aprendizado, habilitando-os 

a se engajarem a resolver tarefas cognitivas de análise e 

solução de problemas, resultando num entendimento 

aprofundado do assunto em questão (SUMMERTON; HURST; 

CLARK, 2018). 

 Na região oeste de Santa Catarina eventos de 

qualificação de professores ocorreram na cidade de Chapecó, 

Pinhalzinho e Saudades acompanhados pelo desenvolvedor do 

jogo, como forma de qualificação de professores para uso do 

Sagacidade® em escolas. Ênfase foi dada no papel de 

mediador dos professores, tarefa fundamental, já que muitos 

docentes ainda continuam com entendimento limitado desse 

novo papel que lhe cabe como facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem (FREITAS et al., 2016). 
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A partir de uma pesquisa de satisfação com os 

professores foi possível constatar a visão do grupo e de como 

o jogo atendia requisitos específicos. Os valores médios e 

desvio-padrão das respostas da pesquisa de satisfação podem 

ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Média e desvio-padrão da pesquisa de satisfação 

realizada com professores de ensino fundamental e médio. 

Pergunta Média Desvio-padrão 

Interdisciplinaridade 4,78 0,42 

Importância 4,65 0,49 

Fonte: pesquisa direta. 2018. 

  

Todas as avaliações apresentaram como resultado os 

conceitos ótimo ou bom, que foram convertidos em nota 5 e 4, 

respectivamente. Executando-se a análise do teste t de 

Student, verificou-se que não há diferença significativa entre as 

respostas para a questão de interdisciplinaridade e de 

importância do uso do jogo no dia a dia da escola para o 

intervalo de confiança de 95%. Todavia, percebe-se que a 

média da importância foi menor que a média da 

interdisciplinaridade e que o desvio-padrão da importância foi 

maior que da interdisciplinaridade. 

 De posse desses dados sugere-se que existe uma 

percepção de que o jogo promove a interdisciplinaridade em 

uma escala maior do que os professores percebem a 

importância para o dia a dia na escola, bem como há uma 

homogeneidade maior nas respostas para a 

interdisciplinaridade do que para a importância, visto o desvio-

padrão menor, denotando assim a divergência de opiniões mais 

acentuada para a questão da importância do que em relação à 
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interdisciplinaridade, apesar dos dois fatores não apresentarem 

diferenças estatísticas significativas e apresentarem elevado 

nível de satisfação. 

 Acredita-se que a percepção da importância do uso do 

jogo no dia a dia da escola esteja relacionada a dificuldades dos 

docentes em como fazer uso da ferramenta considerando os 

currículos atuais. Estudos apresentam relatos da preocupação 

em disponibilidade de tempo para uso de metodologias ativas e 

o risco de falta de oferta de conteúdos em função de muito 

tempo gasto para uso dessas ferramentas, além da resistência 

ao uso de novas metodologias (MESQUITA; MENESES; 

RAMOS, 2016). Dessa maneira, sugere-se que a qualificação 

permanente de docentes para o uso de alternativas inovadoras 

deva ser considerado como uma estratégia para a melhoria da 

qualidade de ensino. 

Uma das escolas de Chapecó também organizou um 

evento adicional com a participação de professores e 

estudantes de ensino médio, tendo como objetivo a qualificação 

de mediadores que pudessem atuar como disseminadores da 

metodologia de uso do jogo.  

Durante a etapa de apresentações nas escolas foi 

possível observar que as principais dificuldades dos 

participantes estão relacionadas à interpretação dos biomas 

existentes no mapa, posicionamento de atividades econômicas 

considerando o uso parcimonioso de recursos, zoneamento 

urbano e itens relacionados ao tratamento de resíduos. 

Exemplos disso são o posicionamento de estações de 

tratamento de água em nascentes com tendência a baixa 

vazão, tendo como risco a falta de capacidade de 

abastecimento da população; a implantação de indústrias, 

pecuária e suinocultura sem estações de tratamento de 



RELATO DE EXPERIÊNCIAS COM O JOGO DE TABULEIRO SAGACIDADE®: 
METODOLOGIA ATIVA E INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

575 
 

efluentes, podendo ocasionar poluição nos recursos hídricos 

locais (FRIDRICH et al., 2014); áreas industriais aglomeradas 

em áreas residenciais, piorando a qualidade de vida das 

pessoas, seja pela poluição atmosférica (DA SCHIO; 

BOUSSAUW; SANSEN, 2018), ruídos e até mesmo pela piora 

na mobilidade, causada pelo elevado tráfego de caminhões em 

regiões industriais (AGYAPONG; OJO, 2018); portos e 

maricultura coexistindo na mesma área, trazendo malefícios no 

cultivo dos moluscos que serão ofertados à população; 

cemitérios, aterros sanitários, aterros industriais e estações de 

tratamento de esgoto próximas às áreas residenciais, que 

tendem a causar a proliferação de vetores, além do desconforto 

com os odores decorrentes dos processos de degradação de 

resíduos. 

Como pontos positivos, percebeu-se que houve 

preocupação das equipes em alocar atividades que gerem 

empregos, possibilitando assim um município com economia 

sustentável; serviços de saúde, visando garantir infraestrutura 

adequada às demandas dos moradores; instituições de ensino, 

fornecendo vagas para que cada indivíduo em idade escolar 

tenha acesso garantido; moradias suficientes e espaços de 

lazer, para garantir qualidade de vida às pessoas. Esse 

comportamento coincide com a popularmente conhecida 

hierarquia das necessidades de Maslow, que descreve que as 

pessoas se preocupam primeiramente com as necessidades 

fisiológicas e de segurança para somente com estas atendidas 

elas se preocupem com necessidades sociais, de estima e 

auto-realização. 

 Para a aplicação da metodologia com estudantes de 

graduação, especialização, mestrado e doutorado, foram 
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propostas adaptações dos objetivos e da metodologia do jogo. 

Um resumo das adaptações é apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1: Adaptações dos objetivos e metodologia do 

Sagacidade® em relação aos públicos. 

Público Adaptações dos objetivos e metodologia 

Graduandos Biologia 
Marinha – Poluição 

Marinha e 
Ecotoxicologia 

Solicitado aos estudantes para construírem um quadro 
com as principais fontes de poluição que podem 
influenciar a qualidade das águas dos ambientes 
marinhos, utilizando a dinâmica de brainstorming 

Graduandos Engenharia 
Ambiental e Sanitária – 

Gestão Ambiental 

Solicitado aos estudantes que elaborassem um 
planejamento de programas ambientais para o 

desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental 
territorial, considerando o uso e ocupação do solo e as 

atividades antropogênicas associadas ao meio ambiente 
natural 

Graduandos Engenharia 
Ambiental e Sanitária – 
Toxicologia Ambiental 

Solicitado aos estudantes que elaborassem um quadro 
com as principais atividades antropogênicas que podem 

afetar a qualidade do ar, água e solo, um levantamento da 
legislação pertinente e os possíveis impactos à saúde e 
ao meio ambiente, decorrentes das fontes de poluição 

Graduandos em 
Administração de 

Empresas – Sistemas 
de Informações 

Gerenciais 

Solicitado aos estudantes que desenvolvessem 
indicadores para a gestão da cidade, considerando saúde, 

educação, economia, igualdade social, infraestrutura, 
serviços ao cidadão e mobilidade urbana 

Graduandos em 
Engenharia de 

Alimentos – Projetos 
Industriais 

Solicitado aos estudantes que elaborassem uma lista dos 
fatores qualitativos e quantitativos para a localização de 
uma planta industrial, desde a infraestrutura, educação e 

qualificação dos trabalhadores, incentivos fiscais e 
condições geográficas do espaço 

Especialização em 
Planejamento e Gestão 
Ambiental – Controle de 

Poluição das Águas 

Estudantes receberam a incumbência de apresentar 
soluções para as fontes de poluição dos recursos hídricos 

considerando as tecnologias disponíveis e também 
tecnologias que ainda estão em fase de desenvolvimento, 

baseado em artigos científicos. Para essa etapa foi 
realizado um seminário na semana seguinte à aplicação 

do jogo 

Mestrado e Doutorado 
em Saúde e Meio 

Ambiente – Indicadores 
de Qualidade Ambiental 

Estudantes foram instigados a relacionar as atividades 
humanas que afetam a qualidade ambiental e por 

consequência potencializam os riscos à saúde humana 

Fonte: primária. 
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Vale ressaltar que as para as outras categorias em que 

o jogo foi aplicado não foram realizadas adaptações na 

metodologia e objetivos, sendo então usada a proposta padrão 

sugerida pelo manual do jogo. 

As adaptações desenvolvidas tiveram o intuito de 

aprofundar determinados temas relacionados às disciplinas nas 

quais o jogo foi utilizado. Dessa maneira, buscou-se envidar 

esforços para que os acadêmicos fizessem uso do 

conhecimento de forma interdisciplinar a partir de processos de 

construção em grupo. 

A disciplina de Poluição Marinha e Ecotoxicologia do 

curso de Biologia Marinha teve como desafio adicional à 

montagem da cidade sustentável, a identificação de fontes de 

poluição continentais para os ambientes marinhos. Essa 

atividade teve relação direta com o trabalho a ser realizado nas 

aulas posteriores, que têm como foco o entendimento dos 

efeitos de compostos tóxicos a organismos marinhos e medidas 

de prevenção da poluição e remediação, em casos de impactos 

já causados. 

Como a disciplina era parte do último ano do curso, os 

estudantes demonstraram amplo conhecimento dos efeitos de 

contaminantes para a vida marinha, todavia ainda com 

necessidade de aprendizado das principais fontes geradoras 

desses poluentes e das formas de mitigação de impactos. 

Dificuldades no posicionamento de atividades 

econômicas, estações de tratamento de água e de efluentes 

também foram observadas, porém com menor intensidade em 

relação aos estudantes de ensino fundamental e médio. 

Os graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária 

também fizeram uso do jogo em diferentes disciplinas e turmas, 
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sendo a primeira de Toxicologia Ambiental e a segunda de 

Gestão Ambiental. 

Na disciplina de Toxicologia Ambiental os objetivos e 

metodologia tiveram como adicional a montagem de um quadro 

com as fontes de poluição que poderiam causar impactos à 

saúde e ao meio ambiente, bem como da legislação brasileira 

pertinente aos compartimentos ar, água e solo. Já a turma da 

disciplina de Gestão Ambiental teve como objetivo adicional a 

proposição de programas ambientais para o desenvolvimento 

de um sistema de gestão ambiental territorial para o município. 

Como a graduação em Engenharia Ambiental promove 

uma ampla formação para entendimento das questões 

ambientais, percebeu-se que os grupos criaram cidades 

respeitando os preceitos da sustentabilidade, sejam nos 

aspectos ambientais, econômicos ou sociais. Dificuldades 

pontuais ocorreram em algumas equipes relativas à instalação 

de atividades em regiões com probabilidade de enchentes ou 

deslizamentos. Alguns conflitos de uso da água também 

ocorreram, como por exemplo o uso de água para agricultura 

antes do uso para dessedentação de animais, o que poderia 

causar contaminação com nutrientes e agroquímicos que 

seriam incluídos na cadeia alimentar de bovinos e suínos. 

No Brasil, as questões de zoneamento ainda são 

prementes, visto que em muitos casos o desenvolvimento 

urbano ocorre sem planejamento (DE ANDRÉS; BARRAGÁN; 

SCHERER, 2018), demonstrando assim a importância da 

discussão desse tema em todos os níveis de ensino, visando o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e com conhecimento 

técnico.  

Essa afirmação pode ser reforçada a partir da verificação 

que os estudantes de gradução de Administração de Empresas 
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e de Engenharia de Alimentos apresentaram dificuldades muito 

semelhantes a estudantes de ensino fundamental e médio, 

confirmando a necessidade da educação ambiental desde o 

ensino fundamental até o ensino superior. 

Os acadêmicos de especialização foram desafiados a 

encontrar soluções para as fontes de poluição de recursos 

hídricos. Já os acadêmicos de pós-graduação stricto sensu 

tiveram que relacionar as atividades antropogênicas que podem 

potencializar os riscos à saúde humana em decorrência da 

piora da qualidade do meio ambiente. 

Em ambos os casos as equipes apresentaram 

dificuldades nas questões de zoneamento, localização das 

atividades econômicas e organização da cidade considerando 

os aspectos previstos no manual de instruções. Dessa forma, 

percebe-se novamente a necessidade de aprendizado a 

respeito das questões de uso e ocupação do solo, pois uma 

ocupação ordenada promove melhor aproveitamento dos 

espaços físicos (FRANCELINO; DE REZENDE; DA SILVA, 

2012). 

Sugere-se que o fato se deu em decorrência da 

diversidade de formações dos acadêmicos presentes nas 

turmas, já que nos dois casos haviam profissionais das áreas 

de saúde, gestão, engenharia, humanas e exatas. Apesar de 

considerar que a heterogeneidade poderia fomentar o 

desenvolvimento de cidades a partir de pensamentos mais 

abrangentes, percebeu-se que as divergências acabavam 

criando situações de conflito e dificuldade na tomada de 

decisão, pois os indivíduos acabavam não tendo conhecimento 

suficiente para decisões assertivas. 

Após a etapa em que o mediador apresentou 

considerações acerca dos acertos e dos pontos que 



RELATO DE EXPERIÊNCIAS COM O JOGO DE TABULEIRO SAGACIDADE®: 
METODOLOGIA ATIVA E INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

580 
 

demandavam atenção, os estudantes contribuíram com novos 

argumentos, o que sugere a construção de novos aprendizados 

a partir da aplicação do jogo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este trabalho teve como objetivo relatar experiências do 

uso do jogo de tabuleiro Sagacidade®, aplicado com variados 

públicos em instituições formais de ensino desde o nível 

fundamental até a pós-graduação stricto sensu em nível de 

doutorado. 

A metodologia empregada demonstrou ser flexível para 

qualquer nível de ensino a partir de um planejamento do 

mediador, considerando apenas o uso do jogo com as regras já 

estabelecidas ou então pela definição de objetivos adicionais 

para se tratar questões específicas. 

A interdisciplinaridade permeou todos os grupos em que 

o jogo foi trabalhado, já que os conhecimentos necessários para 

montar uma cidade demandam saberes de todas as áreas de 

conhecimento. Esperava-se que grupos mais heterogêneos 

apresentassem construções mais aprimoradas, tendo em vista 

os conhecimentos específicos de cada indivíduo, todavia, as 

cidades que apresentaram menor intensidade de pontos a 

melhorar foram aquelas em que a qualificação dos participantes 

tinha uma relação direta com os conhecimentos necessários, 

sendo elas os estudantes em formação nos cursos de 

graduação em Biologia Marinha e Engenharia Ambiental. 

Considerando essa afirmação, é possível dizer que é 

necessário o desenvolvimento de uma formação que contemple 

a visão interdisciplinar da relação do ser humano com o planeta 

e como isso pode ser usado para a construção de uma 
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sociedade mais sustentável, com um meio ambiente 

equilibrado, economia adequada e igualdade social, o que 

levará a melhores condições de qualidade de vida para a 

população. 
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RESUMO: O bioma Caatinga ocupa cerca de 11% do território 
brasileiro e possui um diversificado patrimônio biológico por toda 
sua extensão. Porém, mesmo diante de tamanha riqueza, muitos 
dos estudantes que residem no semiárido, ainda desconhecem 
esse bioma, sua importância, diversidade de interações e de 
paisagens. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo investigar as representações da Caatinga através de 
expressões reportadas em desenhos por alunos do 7º ano do 
ensino fundamental II, de uma escola pública localizada no 
município de Cerro Corá/RN. Participaram da pesquisa 24 
alunos. Após análise dos desenhos foi possível observar que a 
percepção da Caatinga a partir da sua flora dominou nas 
representações criadas pelos alunos. Neste caso, as espécies 
vegetais mais citadas foram as pertencentes ao grupo das 
cactáceas. Sobre a fauna registrada, houve a predominância de 
aves. Em nenhuma das produções artísticas o ser humano foi 
representado, deixando subentendido como não pertencente a 
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este bioma. A percepção de uma Caatinga empobrecida, sem 
vida e sem cor ainda persiste, sendo influenciada não somente 
pela mídia, mas também pelos próprios livros didáticos. Diante 
disso, é importante que a escola promova ações e adote práticas 
educativas mais eficientes, com o intuito de contextualizar a 
realidade local para que a comunidade escolar tenha uma visão 
mais realista do bioma e contribua positivamente para sua 
conservação. 
Palavras-chave: Caatinga. Ensino fundamental. Percepção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O bioma Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 

734.478 km2, que corresponde acerca de 11% do território 

nacional e estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e norte de Minas Gerais (SENNA, 2013). 

O clima constitui uma das características marcantes do 

bioma, sendo considerado do tipo semiárido em virtude dos 

baixos índices de precipitação pluviométrica (inferior a 900 

mm/ano), da irregularidade espaço-temporal das chuvas, da 

forte insolação, das temperaturas relativamente elevadas e das 

altas taxas de evaporação que acabam contribuindo para reduzir 

a oferta de água e agravar o quadro hídrico (LOIOLA et al., 

2012). 

De modo geral, a Caatinga tem sido descrita como pobre 

em biodiversidade, com poucas espécies endêmicas. No 

entanto, esse bioma possui patrimônio biológico bastante 

diversificado, com ocorrência de táxons raros, endêmicos e uma 

riqueza inestimável de espécies vegetais e animais (GIULIETTI 

et al., 2004). 
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Sua vegetação bastante peculiar dispõe de uma série de 

recursos adaptativos que as auxiliam durante os períodos de 

estiagem, como exemplo, o caso das espécies caducifólias, que 

possuem folhas decíduas, ou seja, que caem na época de seca 

em resposta à escassez de água (LOIOLA et al., 2012). 

Portanto, ao contrário do que se imagina, a Caatinga 

possui beleza incomparável e uma expressiva diversidade 

animal e vegetal. Sua flora é representada, por 

aproximadamente, 5.344 espécies de fanerógamas e desses 

318 espécies são endêmicas, como as Cactáceas (GIULIETTI et 

al., 2004). 

Mesmo diante de tamanha riqueza biológica, a maioria 

dos estudantes, inclusive, aqueles que residem no semiárido, 

desconhece esse bioma, sua importância, diversidade de 

interações e de paisagens. O alto grau de endemismo existente, 

tanto de plantas quanto de animais, constitui importante atrativo 

para que os estudantes possam ser sensibilizados a ver a 

Caatinga como um bioma rico e heterogêneo, e dessa forma, 

reconhecerem a importância de sua conservação (LUCENO et 

al, 2013; SILVA et al., 2013). 

Para isso, torna-se necessário o rompimento com práticas 

de ensino fundamentadas em métodos tradicionais, limitados 

aos livros didáticos e aulas expositivas, que não estimulam o 

interesse e tampouco estabelecem qualquer relação com o 

ambiente onde o estudante está inserido (VELLOSO et al., 

2002). 

É preciso, portanto, promover uma aproximação entre o 

aluno e o espaço real, aliando os conhecimentos científicos que 

são fornecidos pela escola e a construção de saberes agregados 

ao longo da vida e do convívio social. 
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Partindo desse contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo investigar as representações da Caatinga através de 

expressões reportadas em desenhos por alunos do 7º ano do 

ensino fundamental II, de uma escola pública localizada no 

Semiárido do Rio Grande do Norte. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta de dados foi realizada em outubro de 2018 na 

Escola Estadual Querubina Silveira Ensino Fundamental e 

Médio, com uma turma do ensino fundamental II, atualmente 

composta por 26 alunos regularmente matriculados no 7º ano A. 

A escola atende, aproximadamente, 600 alunos e fica 

localizada no espaço urbano da cidade de Cerro Corá-RN. O 

município que apresenta clima quente, semiárido, com 

pluviosidade média de 600 mm anuais e temperaturas médias 

de 27° C, fica localizado na Serra de Santana, porção centro 

ocidental do Estado, cujas Coordenadas Geográficas são 6º 02’ 

44’’ Sul e longitude 36º 20’ 45’’ Oeste, numa altitude de 575m, e 

extensão territorial de 393,57 km². Possui 10.916 habitantes, 

sendo predominante a população na zona rural e IDH médio de 

0,592 (IDEMA, 2008). 

Optou-se por desenvolver a pesquisa com alunos do 7º 

ano em virtude dos livros didáticos das disciplinas de Ciências e 

Geografia definirem a temática para o corrente ano letivo. 

Portanto, para coleta das percepções dos alunos sobre o 

Bioma Caatinga utilizou-se os desenhos como ferramenta. 

Segundo Bitencourt et al., (2014), a utilização de desenhos para 

coleta de concepções e informações sobre determinado assunto 

entre crianças e adolescentes é uma eficiente estratégia, pois 
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ajuda a entender a relação desses e revela particularidades da 

fala do sujeito, em seu contexto individual. 

A pesquisa foi realizada durante as aulas de Ciências e 

supervisionada pela professora da disciplina. Antes da aplicação 

e efetuação da proposta didática, foi esclarecido aos alunos o 

objetivo do trabalho, assim como o sigilo sobre a identidade dos 

participantes e suas produções. Logo em seguida, orientou-se 

que representassem, através de desenhos, o bioma Caatinga. 

Para tanto, cada aluno recebeu uma folha A4 e tiveram à 

disposição lápis grafite, borracha, lápis de colorir e giz de cera.  

Solicitou-se também que identificassem o que estavam 

desenhando para que, durante as análises, não ocorresse o 

risco de gerar um entendimento diferente daquele pretendido por 

eles. 

Após coleta dos dados, os desenhos produzidos nos 

contextos explicitados constituíram o principal elemento de 

análise, cujas representações foram comparadas com a 

literatura científica a respeito do bioma. Desse modo, 

quantificaram-se as repetições de cada elemento representado 

nos desenhos produzidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 26 alunos matriculados na turma, somente 24 

estavam presentes no dia em que se realizou a pesquisa. Estes 

apresentavam faixa etária entre 12 e 14 anos de idade. 

Embora, nenhum aluno tenha recusado participar, alguns 

expressaram preocupação alegando não possuir habilidades 

artísticas para a execução da proposta. No entanto, e 

considerando a importância de suas representações para o 
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desenvolvimento do trabalho e estudos posteriores, o que para 

eles parecia algo improvável tornou-se uma atividade repleta de 

significações. Essas constatações foram reconhecidas no 

decorrer da aula através do empenho dedicado, capricho, 

comprometimento e registro de falas em que sugeriam realizá-la 

novamente no dia seguinte para que pudessem aprimorar suas 

produções. 

Desse modo, os desenhos produzidos foram submetidos 

à análise e observou-se que a representação mais presente 

sobre a Caatinga é através da sua flora: o número de plantas 

reproduzidas nos desenhos foi duas vezes maior que o número 

de animais.  

 

Figura 1. Elementos bióticos representados nos desenhos. 

 
Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Para Bitencourt et al. (2014), outros aspectos igualmente 

importantes são deixados de lado quando se direciona o foco na 

sua vegetação, como por exemplo, a fauna, que também 

compõe parte esse bioma. 
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Conforme mencionado, a fauna ainda aparece de forma 

discreta nos desenhos, nesta pesquisa, por exemplo, houve a 

predominância de aves como o urubu (2) e outros pássaros (6) 

não identificados. Em alguns trabalhos apareceram animais 

como lagarto (1), peba (1), boi (1), veado (1), cobra (2) e roedor 

(1). Resultados semelhantes foram encontrados por Bitencourt 

e Marques (2014). 

No desenho mostrado na (fig.2), especificamente, o aluno 

reproduziu algumas das relações ecológicas que podem ocorrer, 

com frequência, nesse habitat. É possível perceber, com clareza 

de detalhes, uma serpente agarrada à sua presa, provavelmente 

um roedor. Ao lado, um lagarto sobre uma rocha, aquecendo-se 

ao sol. 

 

Figura 2. Representação de relações ecológicas na Caatinga 
por aluno do 7º ano do ensino fundamental II de uma escola 
pública localizada no Semiárido do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Quanto à flora, a figura 1 mostra o levantamento 

quantitativo dos vegetais representados pelos alunos. De modo 

geral, várias espécies foram representadas, desde plantas como 
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o umbuzeiro, o cajueiro, a catingueira, a jurema e diversos 

cactos, até plantas como a algaroba. 

Embora não seja nativa do bioma, o aluno reconhece que 

a algaroba compõe parte de sua paisagem. Uma vez que 

facilmente prospera no Semiárido, a espécie tem ocupado 

extensas áreas na Caatinga. 

A algaroba, assim como a catingueira, a jurema e diversas 

cactáceas também foram mencionadas em trabalho realizado 

por Souza et al., (2015) com alunos da 3ª série do ensino médio 

de uma escola estadual na cidade de Barra de Santa Rosa-PB. 

A princípio, nesta pesquisa, as plantas mais citadas foram 

as pertencentes ao grupo das cactáceas (fig.3), de modo, que 

ficaram registradas nas produções de 20 alunos. No entanto, 

percebe-se que a maioria dos participantes não especificou a 

espécie, demonstrando um conhecimento superficial e a 

tendência em generalizá-las. 

De toda forma, esse reconhecimento é muito importante, 

uma vez que os cactos são abundantes na Caatinga, 

apresentando famílias com grande número de espécies 

endêmicas. As cactáceas são vegetais típicos do bioma, 

possuem caule suculento com capacidade para acumular água 

e folhas modificadas em espinhos para reduzir a sua perda 

(LOIOLA et al., 2012). 

 

Figura 3. Representação da Caatinga por aluno do 7º ano do 
ensino fundamental II d euma escola pública localizada no 
Semiárido do Rio Grande do Norte. 
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Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Na maioria das produções, o cacto não aparece isolado, 

mas compondo um cenário, junto com outras plantas e animais, 

principalmente, aves. É curioso observar também que o Sol 

apareceu em 20 dos 24 desenhos analisados. 

Souza e Santos (2018) verificaram dados semelhantes 

em estudo realizado com alunos de uma escola municipal de 

São Gonçalo do Amarante-RN, onde a representação do sol foi 

observada em 38 dos 45 desenhos analisados. 

É possível perceber que os alunos reconhecem as 

relações de dependência que ocorrem entre seres vivos e 

fatores abióticos. Neste caso, ilustrada pela aparição do Sol em 

seus desenhos, refletindo aspectos da região, que além de 

outras condições ambientais próprias apresenta clima quente, 

seco, baixas taxas de umidade relativa, chuvas escassas e 

prolongados períodos de seca (BANDOUK, 2016). 

Representações da árvore de umbu (fig.4) apareceram 

em trabalhos produzidos por três alunos. Em todos os desenhos, 



REPRESENTAÇÕES DA CAATINGA REPORTADAS EM DESENHOS POR 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, BRASIL 

595 
 

o umbuzeiro foi reproduzido sem folhas e sem frutos. A ausência 

de folhas não indica, necessariamente, que a planta esteja 

morta, mas, que perderam suas estruturas foliares com a 

finalidade de reduzir a perda de água por transpiração. Essa 

característica é uma especialidade das plantas da Caatinga para 

sobreviver aos períodos de estresse hídrico. Porém, cabe 

salientar que tão logo chegam às chuvas, as plantas florescem 

e a paisagem se transforma de maneira rápida e espetacular 

(BANDOUK, 2016). 

 

Figura 4. Árvore de umbuzeiro representada por aluno do 7º ano 
do ensino fundamental II de uma escola pública localizada no 
Semiárido do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Em alguns trabalhos, as plantas são classificadas apenas 

como “árvore seca” (fig.5) representando mais uma vez a 

condição de aridez da Caatinga. Em outro, o desenho de uma 

planta baixa, com ramificações desde sua base e que se 

estendem por todo o caule da planta foi classificada como 
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arbusto. O termo usado não é tão popular, mas em conversa 

informal, o aluno revelou que o conheceu através das aulas de 

geografia lecionadas durante o ano letivo. 

 

Figura 5. Representação de árvore seca e arbusto por aluno do 
7º ano do ensino fundamental II d euma escola pública 
localizada no Semiárido do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Em uma das representações, além de elementos bióticos 

e abióticos, o aluno atentou em registrar as torres eólicas (fig.6) 

que ficam instaladas nas serras do município onde reside, 

mostrando que essa fonte tem conquistado espaços no 

Semiárido em função das condições favoráveis para a sua 

aplicação. Assim como aponta as características geográficas da 

sua região que, por sua vez, possui enorme potencial para o 

desenvolvimento dessa fonte energética limpa e renovável. 
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Figura 6. Representação por aluno do 7º ano do ensino 
fundamental de uma escola pública localizada no Semiárido do 
Rio Grande do Norte. 

 
Fonte:Informações próprias, 2018. 

 

A construção de parques eólicos tem se tornado uma 

realidade bastante comum no Semiárido, sendo definida 

estratégia sustentável. Segundo Feitosa (2014), a geração de 

energia elétrica proveniente de sistemas eólicos surge como 

uma alternativa de grande potencial para a convivência com o 

semiárido, podendo promover o desenvolvimento econômico, 

social e aumentar o lucro dos produtores rurais com a redução 

nos custos de energia elétrica no bombeamento de água para 

sistemas de irrigação de forma a complementar a geração nas 

hidroelétricas. 

Diferentemente de outros desenhos, em que alguns 

alunos dedicaram-se ao uso de cores mais atrativas para 

representar seus elementos visuais, este chamou atenção pelo 

aspecto sóbrio e apático garantido pela coloração acinzentada 
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criada pelo aluno (fig.7), certamente fazendo referência a 

paisagem seca da caatinga durante a estiagem. 

 

Figura 7. Representação de uma Caatinga seca por aluno do 7º 
ano do ensino fundamental II de uma escola pública localizada 
no Semiárido do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Informações próprias, 2018. 

 

Apesar de ser um dos biomas com maior biodiversidade, 

nota-se aqui a representação de uma caatinga empobrecida, 

sem vida e sem cor. Ela é comumente retratada através de 

conceitos e imagens que, muitas vezes, não a valorizam, ou não 

demonstram como, de fato, é constituída (TEIXEIRA, 2016). 

Diante disso, ressalta-se a importância da educação em 

contribuir para que a comunidade escolar tenha uma visão mais 

realista do bioma, conhecendo também as suas potencialidades, 

para que possa também preservá-lo. Como afirmam Souza et al. 

(2015), a escola tem uma grande responsabilidade no processo 

de desmistificação do estereótipo criado em relação a Caatinga. 
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Dessa forma, deve tratar em desenvolver atividades 

educacionais contextualizadas como forma de assegurar o 

interesse, assim como a divulgação dos conhecimentos sobre 

este bioma. 

Nesta pesquisa, nenhum dos desenhos produzidos trouxe 

a presença de figuras humanas. Já em trabalho realizado por 

Bitencourt e Marques (2014), a figura do homem foi encontrada 

em apenas 09 dos 37 trabalhos. Isso revela uma tendência 

naturalista de conceituação da natureza ligando-a efetivamente 

à fauna e à flora (OLIVEIRA e FONSECA, 2011). 

É possível perceber que ainda domina a valorização do 

bioma a partir da flora. No entanto, considerando que o público 

investigado reside na Caatinga e, sobretudo que tiveram contato 

com a temática durante as aulas no corrente ano letivo, 

esperava-se a representação de um número maior de plantas. 

Araújo e Sobrinho (2009), avaliando o conhecimento de 334 

estudantes do ensino médio da rede pública de Sobral - CE, 

também registraram um índice relativamente baixo, uma média 

de 1,5 plantas citada por aluno. 

No que tangue ao conhecimento dos biomas brasileiros, 

Silva e Teixeira (2015) afirmam que esse conteúdo ainda é 

pouco explorado pelos livros didáticos e pelos professores, e 

quando ocorre limita-se numa abordagem bastante superficial, 

muitas vezes, carregada de preconceitos e erros conceituais. 

Nesse sentido, apesar de possuir grande variedade de 

tipos vegetacionais, com elevado número de espécies descritas 

na literatura científica, que incluem táxons raros e endêmicos, a 

Caatinga ainda é, dentre os biomas brasileiros, o menos 

estudado, consequentemente, o mais desconhecido e, portanto 

mais desvalorizado (GIULIETTI et al., 2004). 
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Isso se deve, primariamente, a crença de que a Caatinga 

resulta da degradação de outros biomas, como a Mata Atlântica 

e a Floresta Amazônica. Mesmo não sendo verdade, essa ideia 

se perpetua e por vezes, é reforçada pela mídia, passando uma 

imagem de terra arrasada e solo rachado (GUEDES, 2016). 

Conforme mencionado anteriormente, alguns 

estereótipos veiculados, inclusive, pelos livros didáticos 

fortalecem a visão preconceituosa relacionada ao aspecto visual 

da Caatinga, muitas vezes, considerada feia e pobre, em função 

da vegetação assumir uma aparência acinzentada durante o 

período de estiagem. 

Porém, o que poucos sabem é que as secas podem 

ocorrer de forma temporária e que no período chuvoso a 

vegetação da caatinga ressurge bela, verde e majestosa; repleta 

de folhagem, exibindo sua resiliência e certificando a eficácia 

dos recursos adaptativos ao hábitat semiárido. 

Para Sena (2013), não se pode deixar de relacionar a 

negatividade dos alunos acerca da vegetação da Caatinga com 

uma deficiência no ensino contextualizado e interdisciplinar. O 

autor enfatiza que as escolas continuam utilizando métodos 

ultrapassados e que os professores não dispõem de outros 

recursos além de lousa e pincel. 

De modo geral, as representações caricatas refletem na 

formação acadêmica do profissional docente, na atuação do 

professor em sala de aula e na abordagem breve, simplista e 

despretensiosa com a qual é colocada nos livros didáticos. 

Uma educação construída sobre valores e concepções 

equivocadas reforça a representação da Caatinga como espaço 

de pobreza, miséria e improdutividade. Esse discurso faz com 

que os seus integradores desvalorizem e desconheçam o 
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ambiente do qual faz parte, não o reconhecendo como parte de 

sua identidade sociocultural (TEIXEIRA e SILVA, 2016). 

Nesse sentido, é de suma importância uma revisão 

metodológica e de conteúdos, no intuito de promover uma 

mudança de percepção a respeito do lugar onde vivem. É 

necessário que atividades de educação ambiental sejam 

desenvolvidas pelas escolas, objetivando desmistificar conceitos 

caricatos, assim como resgatar o interesse pela pesquisa na 

Caatinga, envolvendo a contextualização e flexibilidade de 

métodos e de conteúdos (SOUZA e BEZERRA, 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

É possível perceber que a valorização da Caatinga a partir 

da sua flora persiste nas representações criadas pelos alunos. 

Porém, apesar da variedade expressa, esperava-se a 

representação de um número maior de espécies vegetais, pois 

já que o público investigado reside na Caatinga, subentende-se 

que possua um conhecimento maior do local onde vive.  

Sobre a representação da fauna local, esta apareceu de 

forma bastante tímida, com a predominância de aves, em sua 

maioria, não identificadas. Embora, alguns mamíferos tenham 

sido mencionados, a representação da figura humana não 

apareceu em nenhum dos 24 desenhos analisados, sendo 

assim, deixando a entender que não se reconhecem como parte 

do bioma. 

Ainda predomina no imaginário de parte dos investigados, 

a visão de uma Caatinga esteticamente feia e pobre. Essa 

percepção é reforçada até mesmo pelos livros didáticos, quando 

preferem imagens, que ilustram a fragilidade do local, como por 
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exemplo, pessoas carregando latas d’água na cabeça, o solo 

rachado dos rios secos e a nudez das áreas descobertas em 

função do desmatamento sofrido, a mostrar sua riqueza 

biológica, seus potenciais energéticos e suas possibilidades de 

adaptação e convivência com o semiárido. 

Diante do exposto, é importante que as escolas 

incorporem em seu currículo atividades que promovam a 

construção de uma educação contextualizada, onde o 

conhecimento científico deve interagir e associar-se a questões 

concretas e reais na vida dos estudantes. Para tanto, faz-se 

necessário à execução de vivências pedagógicas que 

promovam a sensibilização em relação à biodiversidade da 

Caatinga, como forma de assegurar o interesse e tão logo o 

sentimento de pertencente ao local. 

Isso pode ser conquistado a partir de ações de Educação 

Ambiental, evidenciado por aulas práticas, aulas de campo, 

realização de passeios, trilhas guiadas e visitas. Trazer uma 

vivência didática, investigativa e atraente para os alunos pode 

modificar suas percepções e ações, sendo capaz de despertar o 

interesse  deles  ao aproximá-los da realidade que os cerca, 

assim como transformá-los em membros multiplicadores da 

conservação de um ecossistema suscenptível à atidade 

humana. 

Os centros de formação de professores, por exemplo, 

podem contribuir mais diretamente e intensamente nas escolas, 

seja nas melhorias do currículo dos futuros profissionais de 

ensino ou oferecendo parcerias com as escolas e professores 

de ciência e da biologia para desenvolvimento de  projetos de 

iniciação científica.  
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Dessa forma, os alunos terão a possibilidade de conhecer 

de forma significativa  o bioma caatinga e os impactos causados 

a ele. E portanto, poderão contribuir positivamente  para a sua 

conservação. 
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RESUMO: Os padrões de estratificação e mistura da coluna 
d’água em corpos hídricos interferem nos processos biológicos, 
afetando principalmente o crescimento, reprodução, biomassa 
e distribuição da  comunidade fitoplanctônica. Em decorrência 
dessas variações ambientais, o fitoplâncton desenvolveu 
estratégias morfológicas e fisiológicas que os capacitam para 
se manter no ambiente. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
distribuição dos grupos funcionais fitoplanctônicos em um lago 
raso da região semiárida, em um período de 24 horas. Realizou-
se coletas de água em intervalos de 4 horas, para a 
determinação das concetrações de nutrientes e para a análise 
quali-quantitativa do fitoplâncton. In situ, foram mensuradas as 
variáveis temperatura, turbidez e pH. Foi realizada uma Análise 
de Correspondência Canônica (CCA) para identificar as 
variáveis ambientais que influenciaram a distribuição do 
fitoplâncton na coluna d’água. Observou-se uma maior 
densidade do fitoplâncton na superfície em comparação com o 
fundo, não encontrando diferenças de distribuição em função 
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do horário. A CCA identificou uma separação de grupos, onde 
as amostras correspondentes a superfície e fundo estiveram 
agrupadas em eixos opostos. As variáveis ambientais turbidez, 
nutrientes, temperatura e pH influenciaram o aumento de 
densidade das classes Bacillariophyceae, Euglenophyceae e 
Cyanophyceae na superfície da coluna da água, enquanto que 
a classe Zygnematophyceae esteve relacionada a profundidade 
máxima do reservatório. As espécies presentes foram 
agrupadas em grupos funcionais característicos de ambientes 
rasos e meso-eutróficos.  
Palavras-chave: Eutrofização. Fitoplâncton. Bioindicadores.  
 

INTRODUÇÃO 

 

No semiárido brasileiro, os reservatórios são importantes 

fontes de recurso para atender a demanda populacional por 

água, uma vez que eles são utilizados para diversas finalidades 

como, abastecimento público, irrigação, recreação, pscicultura, 

geração de energia elétrica dentre outros (BOUVY et al., 2000; 

FREITAS; RIGHETTO; ATTAYDE, 2011; ZARFL et al., 2015). 

Além disso, esses sistemas são elementos essenciais na 

paisagem da região integrando principalmente o cenário 

histórico e cultural local (ROBOCK, 2011).  

Reservatórios do semiáridos são frequentemente 

modulados pelas condições climáticas da região que apresenta 

alta intensidade luminosa, baixos índices pluviométricos, 

elevados valores de temperatura, ocorrência de ventos fortes, 

os quais, por muitas das vezes acabam por provocar de forma 

natural o processo de circulação e estratificação térmica do 

corpo d’água. Esses processos são comuns em ecossistemas 

tropicais, sendo considerados importantes na regulação e 
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distribuição das variáveis físicas, químicas e biológicas do 

sistema (BARBOSA; BARBOSA; BARBOSA, 2011).  

Diferentemente dos ecossistemas de clima temperados, 

os ecossistemas rasos tropicais estão sujeitos a variações 

térmicas e de circulação diariamente (24 horas), sendo assim, 

esses corpos hídricos são constantemente influenciados pela 

intensa radiação solar que é responsável pelo aumento de calor 

nas camadas superficiais da coluna de água durante o dia, 

tendendo a provocar a estratificação térmica neste período, 

enquanto que durante a noite, as correntes de ar geram 

movimentações na coluna de água promovendo eventos de 

mistura (TUNDISI et al., 2010; SANTOS et al., 2015). 

Esses padrões de estratificação e mistura da coluna de 

água nos corpos hídricos, como também a variação na 

densidade, viscosidade e disponibilidade de nutrientes no 

ambiente interferem substancialmente nos processos 

biológicos, principalmente na ecologia da comunidade 

fitoplanctônica (RAMÍREZ; BICUDO, 2002; LOPES; BICUDO; 

FERRAGUT, 2005; CANTIN et al., 2011), tendo em vista que 

essa variáveis afetam o crescimento, reprodução, biomassa e 

distribuição vertical/horizontal dos organismos (SANTOS et al., 

2005; RANGEL et al., 2009). Devido a essas variações 

ambientais, a comunidade fitoplanctônica desenvolveu 

estratégias adaptativas com o intuito de se manter no ambiente, 

apresentando características morfológicas (tamanho, forma, 

presença de flagelos, mucilagem e colonialidade) e fisiológicas 

(eficiência fotossintética, absorção de nutrientes, flutuabilidade 

e capacidade mixotrófica) promovendo sua permanência no 

ambiente e garantindo a aquisição de recursos e crescimento 

(MELO; HUSZAR, 2004; REYNOLDS, 2006; SEVINDIK; CELIK; 

NASELLI-FLORES, 2017).  
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Baseados nesses atributos fisiológicos, morfológicos e 

ecológicos Reynolds et al., (2002) classificou as espécies 

fitoplanctônicas em grupos funcionais como forma de descrever 

as condições ambientais, tendo em vista que a aplicação da 

abordagem funcional subsidia informações precisas sobre as 

alterações ambientais (NASELLI-FLORES; PÁDISAK, 2015).  

Nesse contexto, a aplicação da abordagem funcional 

principalmente em intervalos curtos de amostragem (24 horas) 

em lagos rasos pode fornecer informações sobre as variações 

nas características físicas, químicas no ambiente. Diante o 

exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a distribuição de 

grupos funcionais fitoplanctônicos em um período de 24 horas 

em um lago raso da região semiárida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de Estudo   

O estudo foi realizado na Reserva Particular do 

Patrimônio Nacional (RPPN) Fazenda Almas, que está 

localizada entre os limites dos municípios de São José dos 

Cordeiros (07º 23' 27" S e 36º 48' 28" W) e Sumé (07º 40' 18" S 

e 36º 52' 48" W), ambos no estado da Paraíba (Figura 1). A 

RPPN Fazenda Almas possui 5.502, 92 hectares, inseridos em 

clima semiárido, apresentando vegetação predominante de 

caatinga arbórea, variando de densa a aberta, além de 

afloramentos rochosos, nomeados localmente de lajedos 

(BARBOSA et al., 2007). 
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Figura 1. Localização (RPPN) Fazenda Almas, situada entre 
os Municípios de São José dos Cordeiros e Sumé-PB. 
 

 
Fonte: ICM-BIO, 2015. 

 

Amostragem 

Foram realizadas coletadas amostras de água em 

intervalos de quadro horas, durante 24 horas (16h, 

20h,00h,04h, 08h, 12h, 16h) nos dias 25 e 26 de setembro de 

2018, as amostras foram coletadas na sub-superfície e no fundo 

(profundidade máxima do reservatório) no ponto barramento.  

In situ, foram mensuradas, as variáveis temperatura da 

água, turbidez e pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 

e sólidos totais dissolvidos, com auxílio da sonda 

multiparâmetro (Horiba). 

As amostras coletadas para a análise de nutrientes foram 

acondicionadas em garrafas plásticas e conservadas 

congeladas até o momento da análise. Para o estudo qualitativo 

as amostras foram fixadas com formol a 4%, enquanto que para 
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o estudo quantitativo as amostras foram fixadas com solução 

de Lugol concentrado a 1%. 

 

Análise de Dados  

Foram determinadas as concentrações de nitrogênio 

amoniacal (N-NH4), nitrato (N-NH3), nitrito (N-NH2), fósforo total 

(PT), e fósforo reativo solúvel (SRP), através do método 

Standard Methods Apha (2012). O Nitrogênio Inorgânico 

Dissolvido (DIN) foi estimado considerando a soma do 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrito e Nitrato. 

A identificação do fitoplâncton foi até o menor nível 

taxonômico possível, utilizando chaves de identificação 

específica de cada grupo. As análises quantitativas em 

microscópio invertido(ZEISS), em câmaras de sedimentação 

(Utermöhl, 1958), com aumento de 400X (Zeizz Axiovert 40C). 

Após a identificação foram calculadas a densidade seguindo a 

fórmula sugerida por Ross (1979).  

 

Análises Estatísticas 

Análise de Correspondência Canônica (CCA) realizada 

para identificação e possível relação de grupos funcionas dos 

ambientes estudados na coluna d’água. Os dados das variáveis 

ambientais e densidade das espécies foram log transformados 

(log[x+1]). A análise foi realizada utilizando o programa R 

Software para Windows. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante o estudo, o ambiente apresentou elevados 

valores de turbidez. Verificou-se altas concentrações de 

amônia, com valor máximo de 217,17 (μg L-1) as 8:00 e mínimo 



DINÂMICA DE GRUPOS FUNCIONAIS COMO INDICADORES DE ESTADO 
TRÓFICO EM RESERVATÓRIO DO SEMIÁRIDO DO BRASIL 

612 
 

de 20,44 (μg L-1) as 16:00 horas. Enquanto que o nitrogênio 

orgânico dissolvido obteve as maior concentração 323,90 (μg L-

1) de 8:00 e menor de 111,99 (μg L-1) 4:00 horas da manhã, o 

fósforo realtivo solúvel teve maior concentração as 4:00 da 

manhã e menor as 16:00 da tarde com 203,00 (μg L-1) e  98,00 

(μg L-1)  respectivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Varáveis ambientais, em 25 e 26 de Setembro de 
2018. Turb, turbidez; N-NO2, nitrito; N-NO3, nitrato; N-NH4, 
amônia;  DIN, nitrogênio inorgânico dissolvido; SRP, fósforo 
reativo solúvel; PT, fósforo total. 
 

 
Variáveis Ambientais 

Prof Hora Turb 

UNT 

NH4 

(μg L-1) 

 

NO2 

(μg L-1) 

 

NO3 

(μg L-1) 

 

DIN 

(μg L-1) 

 

SRP 

(μg L-1) 

 

PT 

(μg L-1) 

 

Sup 16:00 92,98 74,744 38,06 59,34 172,15 123,00 127,00 

Fun 16:00 36,33 68,397 34,70 60,55 163,65 123,00 330,33 

Sup 20:00 272,12 76,154 40,29 60,55 177,01 148,00 153,66 

Fun 20:00 362,48 43,718 27,98 52,08 123,78 103,00 147,00 

Sup 00:00 36,36 68,39 32,46 59,34 160,20 113,00 120,33 

Fun 00:00 2,29 157,94 43,65 69,03 270,64 168,00 187,00 

Sup 4:00 248,48 38,07 29,10 44,81 111,99 103,00 153,66 

Fun 4:00 2,15 39,48 39,17 60,55 139,22 203,00 217,00 

Sup 8:00 36,15 98,01 36,94 59,34 194,30 118,00 120,33 

Fun 8:00 1,66 217,17 42,53 64,19 323,90 188,00 383,66 

Sup 12:00 50,39 71,92 39,17 60,55 171,66 113,00 113,66 

Fun 12:00 39,16 33,14 39,17 52,08 124,40 133,00 140,33 

Sup 16:00 1,56 20,44 44,77 58,13 123,36 98,00 100,33 

Fun 16:00 92,98 81,79 34,70 66,61 183,11 133,00 140,33 

Fonte: Própria (2018). 

Já o fósforo total teve maior concentração as 8:00 da 

manhã (383,66 μg L-1) e menor concentração as 16:00 da tarde 
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(100,33 μg L-1). As condições climáticas da região semiárida, 

muitas vezes propicia a redução do volume hídrico dos 

ecossistemas aquáticos, provocando assim alterações nas 

características fisicas e químicas nos ambientes. De acordo 

com Chellappa et al., (2008), a dinâmica de nutrientes em 

reservatórios do semiárido brasileiro é controlada 

principalmente pela variação sazonal das condições 

climatológicas e hidrológicas. Estas variações causam 

alterações abióticas, como o estado trófico do sistema, e 

consequentemente na dinâmica de biomassa algal (BOUVY et 

al., 2003; BARBOSA et al., 2012).  

Foram observadas maiores densidades fitoplanctônica 

na superfície em comparação com o fundo (Figura 2). Não 

foram encontradas diferenças de distribuição em função dos 

horários, no entanto, observamos que nos horários de maior 

insolação houve redução da densidade fitoplanctônica (Figura 

3). No presente estudo não foi encontrado estratificação 

térmica, apresentando temperatura similar durante todos os 

horários (Figura 4). Embora não tenha havido estratificação 

térmica no ambiente, outras variáveis ambientais como, por 

exemplo, pH, turbidez, concentrações de nutrientes podem ter 

influenciado diretamente na densidade dos organismos entre as 

profundidades (superfície e fundo), uma vez que, 

características físicas e química podem atuar substancialmente 

na distribuição vertical dos organismos aquáticos (RANGEL et 

al., 2017). Diferentes processos moldam as estruturas de 

comunidades fitoplanctônicas como a disponibilidade de 

recursos, interações entre indivíduos, competição e pastagem 

permitem compreender os fatores que atuam na seleção de 

espécies presentes em um ecossistema (BRASIL; HUSZAR, 

2011). 
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Figura 2. Densidade de fitoplâncton na superfície e fundo 
do reservatório.  
 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

Figura 3. Variação da comunidade fitoplanctônica por hora. 
 

 
Fonte: Própria (2018). 
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Figura 4. Temperatura da água com intervalo de quatro em 
quatro horas durante os dias 24 e 25 de setembro de 2018. 
 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

A abundância relativa de espécies mostrou que a 

espécie Monoraphidium contortum esteve dominante na maior 

parte dos horários e profundidades, seguida pela espécie 

Chroococcus dispersus dominante na superfície ás 00:00 

horas.  As espécies foram enquadradas nos grupos funcionais 

X1, D, C, P, D, W1, W2, Lo e N (Tabela 2). As mesmas 

apresentaram modo de vida unicelular sem flagelo, flagelados 

e coloniais. A abordagem funcional tem sido cada vez mais 

utilizada por ecologistas, e permite relacionar traços funcionais, 

fitness das espécies, variáveis abióticas, bem como a relação 

de aquisição de energia no ambiente, contribuindo para 

predições por meio de identificação de padrões da comunidade 

(BRASIL; HUSZAR, 2011). 
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Figura 5. Abundãncia relativa da comunidade 
filoplanctônica por hora e profundidade. 
 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

Nos ecossistemas, os traços funcionais são 

selecionados por meio de filtros ambientais, favorecendo 

espécies com características similares (REYNOLDS, 1988). 

Reynolds (1999; 2002) agrupou espécies com características 

morfológicas, fisiológicas e ecológicas similares em grupos 

funcionais, partindo deste princípio, as espécies que compõe 

um grupo funcional são adaptadas as determinadas condições, 

e espera-se que grupos funcionais similares aumentem ou 

diminuam simultaneamente em respostas as condições 

ambientais (RANGEL et al., 2016). 

As espécies identificadas foram agrupadas nos grupos 

funcionais X1, W1, W2 e N, típicos de lagos rasos, ricos em 

nutrientes, com condições meso-hipertróficas, e espécies 

enquadradas nos grupos C, D, N, P, LO característicos de 

ambientes rasos, ricos em nutrientes, com águas túrbidas, e 

com condições que variam entre oligo, a meso-eutroficas 

(REYNOLDS et al., 2002; PADISÁK et al., 2009). 
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Tabela 2. Grupos Funcionais e Estratégias de vida das 
espécies encontradas. 
 

 
Espécies 

 
Grupos Funcionais 

 
Formas de Vida 

Monoraphidium contortum X1 Unicelular sem flagelo 

Monoraphidium irregulare X1 Unicelular sem flagelo 

Amphora ovalis 
D 

Unicelular sem flagelo 

Cyclotella meneghiniana 
C 

Unicelular sem flagelo 

Navicula sp 1 
P 

Unicelular sem flagelo 

Nitzschia closterium 
D 

Unicelular sem flagelo 

Lepocinclins ovum 
W1 

Flageladas 

Phacus ungis 
W1 

Flageladas 

Trachelomonas vovalcina 
W2 

Flageladas 

Chroococcus dispersus 
Lo 

Colonial 

Cosmarium phaseolus 
N 

Unicelular sem flagelo 

Fonte: Própria (2018). 

 

 Neste estudo, o grupo funcional D foi representado pelas 

espécies Amphora ovalis e Nitzschia closterium, já o grupo X1 

foi representado pelas espécies Monoraphidium irregulare e 

Monoraphidium contortum. Esses grupos funcionais são 

comumente encontrados em reservatórios eutróficos com alto 

teor de matéria orgânica, geralmente apresentando espécies 

que possuem uma alta replicação celular, além de propágulos 

que facilitam a dispersão pelo vento ou corpo de animais (aves, 

insetos) (REYNOLDS et al., 1999). 

  Os grupos funcionais P (Navicula sp 1) e N (Cosmarium 

phaseolus) são comuns em lagos rasos, eutróficos, e 
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estratificados, enquanto que o grupo funcional C (C. 

meneghiniana) é composto por algumas espécies sensíveis ao 

início da estratificação (PADISÁK et al., 2009), essa 

característica pode estar relacionada com a densidade dos 

indivíduos, uma vez que com a estratificação, espécies que 

apresentem maior densidade tendam a ir para o fundo 

(hipolímnio). Embora não tenha sido observado nesse estudo 

uma estratificação térmica, a espécie pertencente ao grupo C 

(Cyclotella meneghiniana) esteve presente principalmente no 

fundo do reservatório.  

 A espécie colonial Chroococcus dispersus 

pertencentente ao grupo LO, permaneceu na superfície 

(eplíminio) durante todo o período de estudo. O grupo funcional 

LO é formado por espécies coloniais envolvidas em mucilagem, 

característica essa que as fazem ter a capacidade de regular a 

flutuabilidade em fases de estratificação e mistura da coluna de 

água (Fonseca e Bicudo, 2008; DANTAS et al., 2012). Além 

disso, esta espécie possuem células esféricas pequenas, as 

quais apresentam metabolismo ativo, permitindo absorver e 

utilizar nutrientes rapidamente, resultando em uma alta taxa de 

reprodução (BRASIL; HUZSAR, 2011). 

 A presença de espécies mixotróficas nos grupos W1 

(Phacus ungis) e W2 (Trachelomonas vovalcina) está 

relacionada à alta concentração de nutrientes no ambiente e 

pouca disponibilidade de luz. Espécies mixotróficas possuem 

adaptação de compensar a deficiência de luz e nutrientes 

modificando a via de nutrição de autotrófia para heterotrofia 

(KATECHAKIS et al., 2005), dessa forma, estas espécies são 

favorecidas em ambientes com muita matéria orgânica e 

fortemente limitados por luz (BRASIL; HUZSAR, 2011). 
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Figura 6. Análise de Correspondência Canônica. 

 
Fonte: Própria (2018). 

 

 A análise de correspondência Canônica teve 

explicabilidade de (49%) (Figura 5), a partir desta análise foi 

possível identificar uma separação de grupos, em que de forma 

geral, as amostras correspondentes a superfície e fundo 

estiveram agrupadas em eixos opostos. As varáveis ambientais 

turbidez, fósforo reativo solúvel, temperatura, fósforo total, 

nitrato, nitrito estiveram influenciando o aumento das 

densidades das classes Bacillariophyceae, Euglenophyceae e 

Cyanophyceae na superfície da coluna da água, enquanto que 

a classe Zygnematophyceae esteve relacionada a profundidade 

máxima do reservatório. Estes resultados indicam que a 

comunidade fitoplanctônica apresentou predominância na 

coluna d’água, tal fato pode estar associado a maior intensidade 

de luz, contribuindo para os processos fotossintéticos. 
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CONCLUSÕES  

 

Apesar do reservatório apresentar elevadas 

concentrações de nutrientes, altas turbidez e ser um lago raso 

fortemente influenciado pelo vento, verificamos que a 

distribuição de grupos funcionais de espécies fitoplanctônicas 

foi afetada em função da profundidade do reservatório. As 

espécies presentes foram agrupados em grupos funcionais 

característicos de ambientes raso, túrbidos e meso-eutrófico, 

indicando que as espécies presentes neste sistemas são 

similares e adaptadas a tais condições. Por fim, este resultado 

reforçam a utilização de grupos funcionais como indicadores 

ecológicos de qualidade de água. 
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RESUMO: O presente trabalho buscou avaliar as variáveis 
ambientais relacionadas a alteração de morfotipos e espécies 
potencialmente toxicas em reservatório destinado ao 
abastecimento público na região semiárida do Brasil. As coletas 
ocorreram trimestrais na subsuperfície da região lêntica nos 
meses de outubro de 2016, fevereiro e junho de 2017. Foram 
realizadas amostragens de água para análise das 
concentrações de nutrientes e cianobactérias, as variáveis 
físicas foram obtidas em campo com o auxílio de uma sonda 
multiparamétrica HORIBA. Foi realizada uma Análise de 
Correspondência Canônica (CCA) para identificar as variáveis 
ambientais que influenciaram as espécies de cianobactérias. O 
reservatório apresentou baixo volume, elevadas concentrações 
nitrogênio total e fósforo total. Foram identificadas quatorze 
espécies de cianobactérias, sete dessas apresentaram 

mailto:Ranielledaiana.santos72@gmail.com
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morfotipo colonial. A CCA mostrou que as cianobactérias 
estiveram relacionadas com o aumento da temperatura e maior 
transparência da água, sendo o mês de outubro caracterizado 
por apresentar maior transparência da água, e maior 
representatividade de espécies coloniais, e no mês de fevereiro 
a temperatura esteve responsável pelo aumento das 
cianobactérias, com dominância de morfotipo filamentosos. Não 
esperávamos a relação das espécies coloniais com a alta 
transparência da água, divergindo de alguns estudos, 
entretanto, acreditamos que esta resposta deva-se a maior 
intensidade da luz favorecendo os processos fotossintéticos. 
Palavras-chave: Eutrofização Artificial, temperatura, baixo 
volume hídrico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A região semiárida do Nordeste brasileiro é caracterizada 

por apresentar elevadas temperaturas, altas taxas de 

evaporação e precipitações irregulares, acarretando 

recorrentes períodos de seca (CHELLAPPA et al., 2009). Neste 

cenário, a construção de reservatórios para acumulação de 

água (COSTA, 2003) surge como uma segurança hídrica, 

garantindo serviços ecossistêmicos como o suprimento de água 

para o abastecimento público, piscicultura, recreação, irrigação 

e dessedentação de animais (CHELLAPA et al., 2009; 

FREITAS, 2011). No entanto, estes ecossistemas têm sido 

fortemente impactados pelos eventos de seca contribuindo para 

redução do volume hídrico e o insumo de nutrientes decorrentes 

de afluentes, favorecendo o processo de eutrofização 

(DANTAS-SILVA; DANTAS, 2013), o qual é intensificado pelas 

características morfoclimáticas dessa região, resultando em 
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alterações nas condições físicas, químicas e biológicas destes 

sistemas.  

A eutrofização de corpos aquáticos é um processo 

desencadeado pelo enriquecimento de nutrientes, 

principalmente nitrogênio e fósforo (O’NEIL et al., 2012; BRASIL 

et al., 2016). Este processo causa vários impactos sociais, 

ambientais como  alterações como a redução de oxigênio, baixa 

transparência da água, mortandade de peixes, bem como 

mudanças na composição e crescimento da comunidade 

fitoplanctônica, levando a redução de diversidade de espécies 

e a proliferação de cianobactérias, consequentemente 

implicações na qualidade da água (BRASIL et al., 2016; DALU; 

WASSEMAN, 2018). 

Florações de cianobactérias em ambientes eutrofizados 

podem ser desencadeadas por um conjunto de fatores 

ambientais (FIGUEREDO et al., 2009), como elevadas 

concentrações de nutrientes, altas temperaturas, elevadas 

intensidades luminosas, pH e o aumento da turbidez (HAVENS 

et al., 2017). Além desses fatores condicionantes para 

formação de florações, as cianobactérias cotam com 

adaptações morfológicas e fisiológicas que permitem fixar 

nitrogênio atmosférico, estocar nutrientes, flutuar e regular sua 

posição na coluna d’água devido à presença de vesículas de 

gás, permitindo assim, a formação de florações superficiais, e 

beneficiando-as na aquisição de luz para os processos 

fotossintéticos (JOHNK et al., 2008; DALU; WASSERMAN, 

2008).  

A estrutura e composição da comunidade de 

cianobactérias pode ser alterada em função de fatores 

ambientais (HEISLER et al., 2008) e condições de distúrbios 
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(TE; GIN, 2011). Reservatórios da região semiárida sofrem 

constantemente com longos períodos de seca, favorecendo o 

processo de mistura da coluna da água e intensificando a 

turbidez, estas condições podem resultar na substituição de 

espécies e alterações de morfotipos (HUISMAN et al., 2004). O 

baixo nível da água pode influenciar na dominância entre 

morfotipos filamentosos e coloniais (COSTA et al., 2009). Em 

um estudo realizado no semiárido do Brasil por Medeiros et al., 

(2015) foi verificado que em períodos de escassez de água, sob 

condições de maior disponibilidade de fósforo e baixa 

intensidade luminosa ocorreu a dominância do morfotipo 

colonial. A prevalência das espécies frente a distúrbios como 

alta turbidez, depende da resposta do organismo, neste sentido, 

espécies com menor exigência por intensidade luminosa será 

vencedora competitivamente, enquanto que sob baixa turbidez, 

espécies com baixa exigência por luz pode perder sua 

vantagem competitiva e ser considerada perdedora (HUISMAN 

et al., 2004).  

Além dos distúrbios, a composição da comunidade de 

cianobactérias também é influenciada por interações como a 

competição entre espécies, em que as mais fisiologicamente 

adaptadas tendem a ter maior sucesso (REYNOLDS, 2006). 

Dentre algumas adaptações ecológicas e fisiológicas estão o 

tamanho das colônias, as quais atuam na proteção contra 

pastoreio do zooplancton, tolerância a redução de nutrientes, 

maior suporte ao estresse químico (XIAO et al., 2018), presença 

de mucilagem responsável pela diminuição na densidade e 

redução da taxa de afundamento, sendo essencial para a 

manutenção da posição na coluna d’água (REYNOLDS, 2007).  

Além disso, o morfotipo colonial possui um sistema 
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fotossintético mais eficiente, o qual garante a proteção contra a 

fotoinibicão das células (WU et al., 2010). Por outro lado, as 

cianobactérias filamentosas possuem adaptações que as 

beneficiam em condições adversas no meio ambiente, a 

presença de células especializadas na fixação de nitrogênio 

(heterócitos), armazenamento de nutrientes (acineto), e a 

presença de aerotópos fornecem as cianobactérias 

filamentosas vantagens competitivas, garantindo maior 

flutuabilidade e sendo essenciais sob condições de limitação de 

nutrientes (YEMA et al., 2016). 

Um grande problema associado as florações das 

cianobactérias é fato destes organismos serem considerados 

potencialmente tóxicos, o que represente sérios riscos à saúde 

dos seres humanos e para outros animais (PEARL; HUISMAN, 

2008; O’NEIL et al., 2012). Têm se observado o crescente 

número de florações tóxicas em todo o mundo (TE; GIN, 2011), 

esse aumento vem sendo atribuído a ontensificação da 

eutrofização dos corpos hídricos e implicações das mudanças 

climáticas, remetendo sérios problemas de qualidade de água. 

Dessa forma, o monitoramento da estrutura da comunidade de 

cianobactérias, bem como a alteração de espécies é essencial 

para um manejo mais eficiente destes reservatórios 

constantemente impactados pela seca, portanto, este estudo 

buscou avaliar quais as variáveis ambientais responsáveis 

pelas alterações de morfotipo e espécies potencialmente 

tóxicas em reservatório destinado a abastecimento público na 

região semiárida do Brasil.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de Estudo   

O estudo foi realizado no Reservatório de Camalaú 

(7°53’33.94” S 36°50’39.16” W), localizado no município 

Camalaú no Estado da Paraíba, Brasil. O município está situado 

nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do 

Alto Paraíba (IBGE, 2018), apresenta área territorial de 603 

km², com população estimada em 7.000 habitantes. O 

reservatório Camalaú compreende uma área de 603,06 km² e 

acumula volume máximo 48.107.240 m3 (AESA, 2018). De 

acordo com a classificação climática de Köppen (2014), essa 

região exibe um clima tropical (AW) com estação seca no 

inverno.  

O reservatório Camalaú tem grande importância para 

captação de água para abastecimento da população, irrigação 

e agricultura. Dentre outros usos, principalmente 

dessedentação de rebanhos e piscicultura extensiva 

(CHELLAPA et al., 2009). 

 

Amostragem 

Foram realizadas coletas trimestrais durante os meses 

de outubro de 2016, fevereiro e junho de 2017, as amostras 

foram coletadas na sub-subsuperfície (100% luminosidade) na 

região lêntica próxima ao barramento. As variáveis ambientais 

temperatura (ºC), turbidez (UNT) e pH foram mensuradas in situ 

com o auxílio de uma sonda multiparâmetro (Horiba). A 

transparência da água foi medida com o disco de Secchi.Os 

dados de volume e precipitação foram obtidos através do site 

da Agência Nacional das Águas (AESA). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba
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As amostras de nutrientes foram acondicionados em 

garrafas plásticas e conservadas com gelo até o momento da 

análise. Foram analisadas as concentrações de nutrientes 

nitrogenados (amônia e nitrato) e fosfatados (fósforo total e 

fósforo reativo solúvel), através do método Standard Methods 

Apha (2012). 

As amostras de cianobactérias foram preservadas com 

Lugol a 1% e posteriormente quantificadas em microscópio 

invertido em câmaras de sedimentação (UTERMÖHL, 1958), 

com aumento de 400X (Zeizz Axiovert 40C). As espécies foram 

identificadas com auxílio de chaves de identificação 

(KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS, 1989; 1998; 2005; KOMÁREK 

et al., 2002). Após a identificação, foram calculadas a 

densidade seguindo a fórmula sugerida por Ross (1979), o 

biovolume foi realizado multiplicando a densidade pelo volume 

celular, calculado a partir de modelos geométricos aproximados 

a forma de cada espécie (HILLEBRAND et al., 1999). 

Apartir dos dados de fósforo total, fósforo reativo solúvel 

e clorofila-a foi realizado o Índice de Estado Trófico (IET), 

descrito por Carlson (1977) e modificado para ambientes 

tropicais por Toledo Jr. et al. (1983). Com a seguinte 

classificação: oligotrófico IET < 44, mesotrófico 44 < IET > 54 e 

eutrófico IET > 54. 

     

Análise Estatística dos Dados  

 Foi realizada uma análise de Correspondência Canônica 

(CCA) para identificar a relação entre as variáveis ambientais e 

as espécies de cianobactérias. Os dados das variáveis 

ambientais e biovolume das espécies foram log transformados 
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(log[x+1]). A análise foi realizada utilizando o programa R 

Software para Windows. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O reservatório Camalaú apresentou baixo volume 

hídrico, mostrando os maiores índices de precipitação e volume 

durante os meses de abril a junho de 2017 (Figura 1). Foi 

observado que durante o mês de junho, este ecossistema 

apresentou baixa transparência da água (observada pela 

variável Secchi), e elevados valores de nitrato, nitrogênio total, 

fósforo reativo solúvel e fósforo total (tabela 1). Este 

reservatório apresentou condições eutróficas durante todo o 

estudo (figura 2). Alterações nas características hidrológicas, 

como variações na intensidade da luz, concentrações de 

nutrientes, temperatura e pH podem implicar na variação de 

espécies de cianobactérias. Em lagos rasos, essas variações 

ocorrem mais facilmente em resposta a morfologia destes 

ecossistemas permitindo a interface com a atmosfera e o 

sedimento, e consequentemente promovendo o processo de 

mistura (MOOIJ et al., 2007). Os altos valores de nutrientes 

fosfatados e nitrogenados encontrados no estudo podem ter 

promovido as condições de eutróficas e o crescimento das 

cianobactérias. Durante os períodos de seca prolongadas, bem 

como o tempo de residência da água, podem atuar favorecendo 

o processo da eutrofização, e interferir diretamente na 

composição de espécies, e traços ecológicos (CÂMARA et al., 

2015).  
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Figura 1. Volume e precipitação do reservatório Camalaú-
PB, durante o período de outubro de 2016 a junho de 2017. 
 

 
 Fonte: Agência Nacional das Águas (AESA).  

 

Figura 2. Indíce de Estado Trófico (IET) do reservatório 
Camalaú-PB, durante o período de outubro de 2016 a junho 
de 2017. 

Fonte: Própria 
(2018) 
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Tabela 1. Variáveis ambientais do reservatório Camalaú-
PB, durante o período de outubro de 2016 a junho de 2017. 
 

Variáveis Ambientais 

Meses Secchi 

(cm) 

 

Temp 

(Cº) 

pH Turb 

UNT 

NH4 

(μg L-1) 

 

NO3 

(μg L-1) 

 

NT 

(μg L-1) 

 

SRP 

(μg L-1) 

 

PT 

(μg L-1) 

 

 

Out/16 

 

1,46 

 

23.86 

 

8,69 

 

29,7 

 

14,8 

 

53,29 

 

364,61 

 

18,00 

 

67,00 

 

Fev/17 

 

0,81 

 

25,13 

 

8,55 

 

37,4 

 

7,75 

 

6,05 

 

811,51 

 

28,00 

 

60,33 

 

Jun/17 

 

0,36 

 

25,09 

 

7,61 

 

79,8 

 

46,53 

 

171,99 

 

218,52 

 

43,00 

 

253,66 

Fonte: Própria (2018) 

Foram identificadas 14 espécies de cianobactérias, das 

quais 7 apresentaram morfotipo colonial e 7 morfotipo 

filamentoso (tabela 2). Destas, 10 espécies foram consideradas 

potencialmente tóxicas. Durante os meses de outubro de 2016 

e fevereiro de 2017 (figura 3) houve maior representatividade 

de espécies filamentosas como Dolichospermum solitarium e 

Dolichospermum circinalis, com coexistências de espécies 

coloniais. Enquanto que no mês de junho, houve dominância do 

morfotipo colonial, representando pela espécie Eucapis densa. 

Tabela 2. Biovolume das espécies de cianobactérias (x102 
mm3 L-1)  encontradas no reservatório Camalaú-PB, durante 
o período de outubro de 2016 junho de 2017. -, ausência da 
espécie. 
 

Lista de espécies e 

Biovolume 

Meses 

Morfotipo Out/16 Fev/17 Jun/17 

Aphanocapsa annulata Colonial 7,87 168,78 - 

Aphanocapsa delicatissima Colonial 8,51 0 - 

Aphanocapsa incerta Colonial 5,47 0 - 

Cylindrospermopsis raciborskii Filamentosa 0 52,77 - 
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Chroococcus minutus Colonial 0,17 0 - 

Coelomoron tropicalis Colonial - 2,16 - 

Cuspidothrix tropicalis Filamentosa - 6,15 - 

Dolichospermum solitarium Filamentosa 23,86 750,16 - 

D. circinalis Filamentosa 21,21 0 - 

Eucapis densa Colonial - 1,13 0,73 

Pseudanabaena galeata Filamentosa - 76,41 - 

Planktothrix agardhii Filamentosa - 183,51 - 

Planktothrix isothrix Filamentosa - 94,38 - 

Chrococcos dispersus Colonial 0,68 31,34 - 

Biovolume Total - 67,09 1241,07 0,73 

Fonte: Própria (2018) 

 
Figura 3. Abundância relativa das cianobactérias do 
reservatório Camalaú durante o período de outubro/2016, 
fevereiro e junho de 2017. 
 

 
Fonte: Própria (2018) 

A análise de correspondência canônica mostrou que no 

mês de outubro as espécies Aphanocapsa delicatissima, 

Aphanocapsa incerta, Aphanocapsa annulata, Chrococcos 

dispersus, Chrococcos minutus, Dolichospermum solitarium e 

Dolichospermum circinalis estiveram relacionadas com o 

aumento da transparência da água (secchi). Já no mês de 
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fevereiro de 2017, as espécies Cuspidotrix tropicalis, 

Coelomoron tropicalis, Cylindrospermopsis raciborskii, 

Pseudnabaena galeata, Plankthotrix agardhi e Plankthotrix 

isotrix estiveram associadas ao aumento da temperatura (figura 

4).    

Condições de altas irradiâncias e temperaturas, 

associadas a baixa pluviosidades são fatores promotores de 

florações de cianobactérias (BEKLIOGLE et al., 2007), neste 

estudo, constatamos que a variação na composição de 

cianobactérias ocorreu em respostas ao aumento da 

transparência da água e temperatura. Elevadas temperaturas 

vem sendo descritas como gatilho impulsionador de florações 

(PAERL; HUISMAN, 2008), assim como considerado um 

mecanismo chave nas crescentes florações tóxicas em 

ambientes de água doce (ROMO et al., 2012). 

 O aumento da temperatura também foi considerado um 

fator responsável pela alteração da composição das 

cianobactérias em estudo realizado no reservatório Funil, Brasil 

(SOARES et al., 2009). Aqui, observamos que o aumento da 

temperatura no mês de fevereiro favoreceu principalmente a 

cianobactérias filamentosas, corroborando com estudo 

realizado por Câmara et al., (2015). Em contrapartida, apesar 

de estudo mostrarem que as cianobactérias são favorecidas em 

condições de baixa transparência da água (DALU; 

WASSERMAN, 2018), observamos que as espécies coloniais 

se mostraram mais dominantes em resposta ao aumento da 

transparência da água durante o mês de outubro.   
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Figura 4. Com as variáveis abióticas e cianobactérias do 

reservatório Camalaú. Adel, Aphanocapsa delicatissima; 

Ainc, Aphanocapsa incerta; Aanu, Aphanocapsa annulata; 

Cmin, Chrococcos minutos; Cdis, Chrococcos dispersus; 

Ctrop, Cuspidothrix tropicalis; Cotro, Coelomoron 

tropicalis; Dcir, Dolichospermum circinalis; Dsol, 

Dolichospermum solitarium; Eden, Eucapis densa; Pgal, 

Pseudanabaena galeata; Piso, Plankthotrix isotrix; Paga, 

Plankthotrix agardhii. 

 
Fonte: Própria (2018) 

 

Alterações nos morfotipos são estratégias adaptativas 

que garantem a dominância das cianobactérias nos 

ecossistemas aquáticos (BRASIL, 2011). Dessa forma, o 

aumento da biomassa das cianobactérias coloniais na 

superfície da água facilita a aquisição por luz e aumenta o 

aquecimento da coluna d’água (IBELINGS et al., 2003).  A 

frequência de florações tóxicas de cianobactérias tem causado 

sérios problemas de qualidade de água, através da produção e 

liberação de cianotoxinas, as quais podem ser classificadas em 

neurotoxinas, hepatotoxinas, citoxinas e dermatotoxinas, 
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representando ameaças aos seres humanos, ocasionando 

doenças e podendo levar a morte de mamíferos por parada 

respiratória em poucos minutos de exposição (KOMÁREK et al., 

2001; MOLICA; AZEVEDO, 2009). A produção e liberação de 

cianotoxinas vem sendo considerada uma forma de defesa 

contra a herbivoria,  os mecanismos de produção e liberação de 

cianotoxinas  são influenciadas por fatores ambientais,  os quais 

podem promover a produção de cianotoxinas regulando a 

abundância de cepas tóxicas (MOLICA; AZEVEDO, 2009). O 

monitoramento das respostas das cianobactérias frente aos 

eventos de mudanças climáticas, secas prolongadas e 

ambientes cada vez mais eutrofizados tem sido alvo de muitas 

pesquisas, o que sugere que estas florações são grandes 

problemas para a qualidade da água e remete desafios aos 

gestores, com formação de planos de manejos eficietes para 

garantia da qualidade de água em todo o mundo. 
 

CONCLUSÕES  

 

O reservatório Camalaú apresentou baixo volume 

hídrico, altas concentrações de nutrientes, e condições 

eutróficas durante todo o estudo. As cianobactérias 

apresentaram elevados biovolumes em todo o estudo, com 

maior representatividade durante o mês de fevereiro de 2017. 

Verificamos que as variáveis transparência da água e 

temperatura foram os fatores ambientais responsáveis pelo 

aumento do biovolume das cianobactérias. Sendo a maior 

transparência da água verificada no mês de outubro/16 

associada a predominância do morfotipo colonial, enquanto que 

o aumento da temperatura em fevereiro/17 esteve relacionado 



INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS SOBRE MORFOTIPOS DE 
CIANOBACTÉRIAS EM RESERVATÓRIO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

DURANTE PERÍODO DE SECA SEVERA 

638 
 

com a predominância das cianobactérias filamentosas. Estes 

resultados reforçam a influência da temperatura sob o aumento 

das florações de cianobactérias, principalmente em ambientes 

da região semiárida, os quais são fortemente influenciados por 

altas temperaturas e frequentes períodos de seca, e remetem 

implicações das mudanças climáticas na intensidade de 

florações de cianobactérias. Por outro lado, não esperávamos 

a relação das espécies coloniais com a alta transparência da 

água, divergindo de alguns estudos, entretanto, acreditamos 

que esta resposta deva-se a maior intensidade da luz 

favorecendo os processos fotossintéticos. 
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RESUMO: As cianobactérias são organismos 
fotossintetizantes responsáveis por boa parte da produção 
primária nos ecossistemas aquáticos. Uma das principais 
características desse grupo é a capacidade de crescer em 
excesso, formando florações tóxicas  quando o reservatótio 
está eutrofizado. O objetivo do presente estudo foi analisar a 
ocorrência, densidade e dominância de cianobactérias 
potencialmente tóxicas no reservatório Epitácio Pessoa, 
localizado na Bacia do Rio Paraíba, no município de Boqueirão-
PB. . Foram realizadas seis coletas no período compreendido  
entre fevereiro 2016 a outubro de 2017, em três pontos do 
reservatório: zona de Rio (P1), zona de transição (P2) e zona 
de barragem (P3). Espécies potencialmente toxicas 
encontradas foram Cylindrospermopsis raciborskii, 
Dolichospermum solitarium, Pseudanabaena catenata e 
Peseudanabaena galeta. C. raciborskii dominou durante quase 
todo o período estudado, o que pode ser um risco, pois é uma 
espécie pontencialmente produtora de duas principais toxinas: 
cylindrospermopsina e microscistina.  
Palavras-chave: Semiárido. Cianotoxinas. Eutrofização. 
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INTRODUÇÃO 
 

A incidência de florações aumentou em todo o mundo 

como resultado da eutrofização artificial. Consequentemente, 

as ameaças colocadas pelas cianotoxinas são maiores. As 

cianobactérias são organismos fotossintetizantes, sendo 

responsáveis por boa parte da produção primária nos 

ecossistemas aquáticos. Elas fazem parte, principalmente, do 

fitoplâncton de águas continentais e são amplamente 

distribuídas pelo globo (ESTEVES, 2011). Uma das principais 

características desse grupo é a capacidade de produzir 

cianotoxinas (substâncias toxicas), que além de serem nocivas 

aos humanos, afetam diferentes níveis tróficos, podendo 

diminuir a biodiversidade local (GLOBER, 2007). Outro fator 

que justifica elas serem cosmopolitas está ligado a estruturas 

de resistência como heterócitos e acinetos, que às auxiliam nas 

competições intra e interespecíficas (BUCH, 2009; PADISAK, 

2013). Os heterocistos são células especializadas para a 

fixação de nitrogênio, enquanto os acinetos são esporos de 

resistência que permitem às cianobactérias sobreviverem a 

condições inóspitas ou desfavoráveis (BRAUER, 2017). As 

cianobactérias ainda possuem vesículas gasosas que 

permitem à alga controlar sua flutuabilidade de acordo com as 

condições de luminosidade, chamadas de aerótopos (HAREL, 

2015).  

Somadas às características já citadas desses 

indivíduos, as condições em que os reservatórios do semiárido 

se apresentam favorecem a reprodução desses indivíduos. Os 

ecossistemas aquáticos dessa região são caracterizados por 

uma alta taxa de incidência solar e elevadas temperaturas 

http://www.criptogamas.ib.ufu.br/node/65
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durante quase todo o ano (VASCONCELOS et al., 2011), 

sendo assim, devido as cianobactérias serem 

fotossintetizantes, esses fatores colaboram para seu rápido e 

excessivo florescimento (florações).   

Outro problema que tem colaborado com as florações 

têm sido as ações antrópicas, que aceleram o processo de 

eutrofização nos corpos d’água (ESTEVES, 2011). A 

eutrofização é o aumento exponencial das cargas de 

nutrientes, especialmente de nitrogênio (N) e fósforo (P) 

(ESTEVES, 2011). Fatores como despejo de esgotos não 

tratados, atividades agrícolas e criadouros de peixes, são 

exemplos que favorecem o aumento desses nutrientes. Essas 

práticas têm alterado os níveis de densidade das 

cianobactérias nos reservatórios. Comumente, as florações de 

cianobactérias são relacionadas com as épocas do verão, onde 

a taxa de incidência solar e temperatura é maior  (MOLICA et 

al., 2005) porém, atualmente, principalmente em decorrência 

das alterações climáticas globais, as cianobactérias 

conseguem permanecer com elevada densidade durante todo 

o ano. Altas densidades de cianobactérias são alarmantes, pois 

diminuem a qualidade da água, e são um risco para a saúde 

humana e para a biodiversidade aquática em geral, 

especialmente devido as cianotoxinas (VASCONCELOS et al., 

2011). 

Por todos esses motivos, os gestores políticos e a 

comunidade científica limnológica têm se dedicado a estudar e 

monitorar as cianobactérias na tentativa de compreender sua 

dinâmica nos ecossistemas, para melhorar os trabalhos de 

manejo dos recursos hídricos. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi analisar a ocorrência, dominância e densidade de 
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cianobactérias potencialmente tóxicas em reservatório do 

semiárido brasileiro. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As amostragens foram realizadas no reservatório 

Epitácio Pessoa (popularmente denominado de reservatório 

Boqueirão), localizado na Bacia do Rio Paraíba, no município 

de Boqueirão-PB, cuja altitude é de 355 m acima do nível do 

mar, entre as coordenadas 07°28’54’’ S e 36°08’06’’ W. É o 

segundo maior reservatório da Paraíba, abastecendo mais de 

500.000 habitantes. Foram realizadas seis coletas no período 

compreendido  entre fevereiro 2016 a outubro de 2017, em três 

pontos do reservatório: zona de Rio (P1), zona de transição 

(P2) e zona de barragem (P3). 

Amostras para a análise das cianobactérias foram 

coletadas diretamente da subsuperfície, armazenadas em 

frascos plásticos e fixadas em Lugol 1% e, posteriormente, 

analisadas em laboratório. A identificação das espécies foram 

realizadas a partir das confecções de lâminas semi-

permanentes e posteriores observações em microscópio óptico 

da marca Olympus, modelo CX31, utilizando bibliografia 

especializada (KOMAREK e AGNOSTIDIS, 1986; BAKER, 

1991, 1992). A quantificação foi realizada segundo a técnica de 

sedimentação (UTERMÖHL, 1958), sendo contado pelo menos 

um transecto da câmara ou 100 indivíduos da espécie mais 

abundante. 
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Figura 1. Mapa do reservatório Epitácio pessoas, Paraíba, 

Brasil. 

 

Fonte: Fonte própria 

Após a identificação, foram realizadas contagens dos 

organismos e calculada a abundância relativa de cada táxon, 

utilizado a fórmula:  

𝐴 = 𝑁 ×
100

𝑛
 

onde: 

 N = n° de espécies na amostra;  

 n = n° total de espécies.  
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Foi estabelecidos os seguintes critérios: dominante - 

ocorrência maior do que 50%; abundante - ocorrência entre 50 

e 30%; pouco abundante - ocorrência entre 30 e 10%; rara - 

menor de 10% (Lobo e Leighton 1986). A frequência de 

ocorrência foi calculada a partir do número de vezes em que 

cada táxon ocorreu nas amostras analisadas, de acordo com a 

metodologia de Mateucci e Colma (1982), por intermédio da 

fórmula:  

𝐹 = 𝑃 ×
100

𝑝
 

onde:  

P = n° de amostras contendo a espécie;  

p = n° total de amostras examinadas,  

Foi estabelecidos os seguintes critérios: muito frequente - 

ocorrência em mais de 70% das amostras; frequente - 

ocorrência entre 70% e 40% das amostras; pouco frequente - 

ocorrência entre 40% e 20% e esporádica menos de 20%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 12 espécies de cianobactérias foram 

identificadas no reservatório Boqueirão (Tabela 1). É possível 

observar que as ordens Synechococcales e Oscillatoriales 

obtiveram mais representes quando comparados a ordem 

Nostocales (Figura 2), porém quando se analisa a abundância 

relativa desses organismos (Figura 5), o grupo Nostocales 

apresentou maior representatividade.   

A única espécie observada como muito frequente foi 

Cylindrospermopsis raciborskii (Tabela 1). As cianobactérias 

pertencentes à ordem Nostocales (C. raciborskii e 

Dolichospermum solitarum, por exemplo), são  fixadoras de 
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nitrogênio (diazotróficas) e têm uma vantagem competitiva 

sobre cianobactérias não diazotróficas, pois possuem células 

chamadas heterócito capazes de fixar nitrogênio atmosférico 

(N2) (WALSBY, 1985;  BREITBARTH, 2007;  BRAUER, 2017). 

Além da fixação de N2, a  C. raciborskii é produtora de toxinas, 

principalmente cilindrospermopsina, que afeta múltiplos órgãos 

e tecidos em mamíferos (PEARSON, 2010). 

 

Tabela 1. Frequência de ocorrência das espécies de 

cianobactérias identificadas no reservatório Epitácio Pessoa, 

Paraíba-Brasil, entre fevereiro 2016 a outubro de 2017. 

Especies raras=(R); Espécies com pouca frequência=(I); 

Frequênte= (F); e muito frequente (MF).  
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Figura 2. Esquema representando as três ordens com suas 
respectivas espécies encontradas no reservatório Boqueirão.  

 

 

 
Fonte: Imagens das cianobactérias foram retiradas do Atlas de 
cianobactérias e microalgas de águas continentais brasileiras de 

Sant’Anna et al., (2012). O esquema é de fonte própia. 
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Espécies consideradas apenas frequentes foram 

Geitlerinema sp., Pseudanabaena catenata e P. galeata 

(Tabela 1). Nas últimas décadas, pesquisadores têm relatado a 

ocorrência do gênero Pseudanabaena, por todo o mundo 

(WANG, 2015). Sob condições adaptativas, Pseudanabaena 

sp. pode exceder dominância sobre outra espécies, isso em 

termos de biomassa e atividade e, portanto, desempenha um 

papel importante na dinâmica dos ecossistemas aquáticos 

(MOLICA et al., 2005; TIAN et al., 2012). Há poucos estudos 

que relatem a produção de toxina por Pseudanabaena 

(MARSÁLEK, 2003; Drobac, 2016), porém existem pesquisas 

que apontem a produção de um outro metabolito secundário, o 

2-metilisoborneol (MIB) (ZHANG, 2016).  O MIB é uma 

substância que causa odor na água e dificulta o tratamento da 

mesma, pois o tratamento convencional não é eficiente na 

remoção dessa substância (CHIU et al., 2016). Segundo Jingsi 

et al., (2018), a temperatura e intensidade luminosa afetam 

diretamente o crescimento desses indivíduos, além de possuir 

correlação positiva com a amônia e um crescimento ótimo em 

meio a pH >7 e < 9.   

Indivíduos com pouca frequência foram observados 

representantes como Dolichospermum solitarum, Planktothrix 

agardhii e Planktothrix isothrix. As espécies raras observadas 

durante o estudo foram Aphanocaspa annulata e Eucapis 

densa. Dolichospermum solitarum e Planktothrix agardhii são 

espécies que também têm a capacidade de produzir florações, 

afetando a biodiversidade e a qualidade da água. As toxinas 

produzidas por D. solitarum podem ser categorizadas por 

microcistina, alcalóides (anatoxina-a, anatoxina-a (S) saxitoxina 

e cilindrospermopsina) (LI et al., 2016). 

https://www.google.com.br/search?q=planktothrix+isothrix&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicopjntuveAhXGj5AKHbehChUQkeECCCooAA
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 Segundo Kurmayer et al., (2016) o género Planktothrix 

constitui uma das primeiras cianobactérias formadoras de 

florações de superfície descritas em água doce. Dentro do 

fitoplâncton, as espécies P. agardhii são conhecidas como as 

mais eficientes em captar luz, essa eficácia só é possívem 

devido a pigmentos acessórios específicos, as ficobilinas.  

A densidade total das cianobactérias variou tendo os 

maiores valores ocorrido no mês de fevereiro/2016 (20.651 

org.mL-1) e os menores valores no mês de outrubro/2016 

(5.149 org.mL-1) (Figura 3). Porém, mesmo com a diminuição 

da densidade, a espécie C. raciborskii manteve sua dominância 

no ecossistema. Vasconcelos et al., (2011) observaram  

dominância em reservatórios do semiárido de C. raciborskii, 

onde esta dominância pode estar associada à elevadas 

temperaturas e a alcalinidade desses sistemas, favorecendo 

para o rápido aumento da biomassa desses indivíduos. 

Segundo WHO (1999) as cianobactérias podem se multiplicar 

em alta intensidade ao estarem expostas a condições ideais de 

luz e nutrientes, como fósforo e nitrogênio, em uma razão de 

nitrogênio e fósforo de 16:1. Além das florações,  Di Bernardo 

et al., (2010) mencionaram que as cianobactérias também 

podem produzir substâncias com sabor e odor ou aumentar a 

cor e a turbidez da água, dificultando, desta maneira, as etapas 

de tratamento (coagulação, decantação e filtração). 

Houve uma diminuição expressiva da densidade entre 

fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, esse fato pode estar 

relacionado com período de seca prologanda em que o 

semiárido nordestino está passando desde de 2012, afetando 

assim diretamente o volume do reservatório, onde o mesmo 

segundo a Agência Executiva de Gestão de Água do Estado da 

Paraíba (AESA) chegou a níveis críticos de baixo volume no 
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mês de fevereiro de 2017 (Figura 4).  Segundo Souza (2017), 

a diminuição do volume pode aumentar as densidades de 

cianobactérias, porém, neste estudo observou-se redução da 

densidade total de cianobactérias, contudo com aumento da 

densidade de espécies específicas, como a C. raciborskii, 

como observado em nosso estudo pelo aumento na densidade 

no mês de outubro de 2016.   

 

Figura 3. Densidade total das cianobactérias no reservatório 
Epitácio Pessoa, Paraíba-Brasil, entre fevereiro 2016 a outubro 
de 2017. 

 

Fonte: Fonte própia. 
 

 

Em abril de 2017, o projeto de transposição do Rio São 

Francisco introduziu água para o reservatório Boqueirão, 

elevando o volume do mesmo (Figura 4). Junto com o aumento 

do volume no reservatório foi observado também um aumento 

na densidade total de cianobactérias (Figura 3). Porém, 
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estudos afirmam que a redução do volume de água, somados 

a fatores físicos e químicos contribuem para o um melhor 

desempenho  das cianobactérias (SOUZA et al. 2017). É 

provável que as variáveis físicas e químicas possam ter relação 

direta com esse aumento na densidade total.    

 

Figura 4. Volume hídrico (%) do reservatório Epitácio Pessoa 
(Boqueirão).  

 
 Fonte: Site da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (AESA). 
 

 
 As espécies com maiores abundâncias relativas 

observadas durante o estudo entre os meses foram C. 

raciborskii  e P. catenata (Figura 5), as quais fazem parte das 

ordens Nostocalles e Oscillatoriales, respectivamente. A 

espécies C. raciborskii  obteve maiores densidades, seguida da  

P. catenata. A dominância da C. raciborskii  pode ser explicada 

devido as condições favoráveis em que o reservatório oferece, 

além das características que elas possuem como heterócitos, 

aerótopos e a produção de toxinas. Pesquisas indicam que a 

produção de cianotoxinas pode ser uma forma de defesa contra 

o seu predador natural, o zooplâncton (GOBLER et al., 2007).  

http://cadastro.aesa.pb.gov.br/outorga/consultaProcessos2.php
http://cadastro.aesa.pb.gov.br/outorga/consultaProcessos2.php
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Floracões de C. raciborskii têm sido comuns nas últimas 

décadas e podem ser acompanhadas pela producão de 

diferentes metabolitos secundários tóxicos e esta habilidade 

parece estar relacionada a distribuicão geografica (WIEDNER 

et al. 2007). Figueiredo et al. (2007) sugeriram que a 

dominância ecológica de C. raciborskii também pode ser 

explicada por interações antagônicas com outras espécies 

fitoplanctônicas devido a produção desses compostos 

alelopáticos. Outro fator tem relação com estruturas que 

auxiliam essa espécie nas competições por luz, chamadas de 

aerótopos, capaz de regular a posição na coluna de água em 

busca de maiores concentrações de nutrientes e/ou de luz 

(BUCH, 2009). 

Florações de cianibactérias além de afetar a qualidade 

da água e trazer riscos à saúde humana pela água, também 

pode haver a possibilidade destas toxinas chegarem até o 

homem através do consumo de peixe, sendo chamada também 

de bioacumulação de toxinas ( SIPIÄ et al., 2007). Vasconcelos 

et al., (2011) em seus estudos observaram microcistina em 

todos os peixes amostrados, tanto nos músculos quanto nas 

vísceras dos animais, provando que a bioacumulação de 

toxinas na cadeia trófica. Estudos apontam também que as 

cianobactérias e suas toxinas alteram a estrutura da 

comunidade zooplanctônica (Hansson et al. 2007). Nos estudos 

realizados por  Vasconcelos et al., (2011) no intuito de avaliar o 

potencial de bioacumulação de microcistina, encontraram 

resultados negativos entre a biomassa de cianobactérias e 

Copepodos, reforçando a possível ação do zooplâncton sobre 

as populações de cianobactérias nos reservatórios em estudo, 

esse pode ser um outro fator que explique a dominância desse 

grupo. 
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Figura 5. Abundância relativa (%) de cianobactérias no 
reservatório Boqueirão no período de fevereiro de 2016 à 
outubro de 2017. 

 
Fonte: Fonte própia. 

 

 

Há relatos de espécies do gênero Pseudanabaena de 

sintetizar metabólitos secundários que afetam a qualidade da 

água no que diz repeito ao odor, gosto e a turbidez, a MIB por 

exemplo. Apesar de não trazer riscos à saúde, a MIB pode 

trazer verdadeiros problemas para gestores de abastecimento 

público.  Por alterar a qualidade da água, os custos gasto para 

tratar uma água contento essa subtância são bem mais caros. 

Por exemplo, o carvão ativado, que é um produto químico caro 
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que tem um papel fundamental na purificação da água já que é 

responsável pela eliminação da cor, odor, mau gosto e remoção 

de substâncias orgânicas dissolvidas através do mecanismo de 

adsorção (WESTPHALEN et al., 2016). O carvão ativado é um 

método de tratamento de água caro que pode elevar  muito os 

gatos para tratatamento da água.  

Recentemente, a Pseudanabaena sp. foi comumente 

documentada em algumas partes do mundo como dominante. 

Segundo Gao et al., (2018), espécies do gênero 

Pseudanabaena em  experimentos de laboratório e 

observações de campo, tiveram correlações positivas 

significativas com a temperatura da água, pH e DQO (p <0,01) 

e uma correlação positiva com NH3-N (p <0,05). têm 

preferência por temperaturas elevadas entre 20 e 30 °C, 

portanto, geralmente surtos no verão podem ser explicados 

devido a alta taxa de insidência luminosa e a elevadas 

temperaturas.  

 

CONCLUSÃO 

 

  Diminuição da qualidade da água, produção de 

substâncias tóxicas e diminuição da biodiversidade local são 

alguns dos impactos causados epelas cianobactérias.   

  Foi observado no reservatório Epitácio Pessoa  elevadas 

densidades de cianobactérias, com dominância da espécie  

potencialmente tóxica Cylindrospermopsis raciboskii. Também 

foram identificadas espécies em densidades menores, mas que 

também são produtoras de toxinas como Dolichospermum 

solitarum, Planktothrix agardhii e Planktothrix catenata, que 

podem assumir um dominância no futuro e, assim como a C. 

raciborskii, causarem problemas de cunho econômico, 
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ambiental e de saúde. Por apresentar grandes diferenças de 

abundancias entre as espécies, é provável que o reservatórios 

esteja pertubado, podendo ser classificado como eutrofizados.  

   É necessário que mais estudos sejam desenvolvidos 

para auxiliar os projetos de manejo e conservação de 

ecossistemas aquáticos. Pesquisas que acompanhem 

períodos mais longos e que levem em consideração variáveis 

que podem interferir na estrutura da comunidade das 

cianobactérias em corpos d’água podem coloborar para essas 

pesquisas e elucidar essa dinâmica ainda muito pouco 

compreendida.  
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RESUMO: O zooplâncton é considerado um bom indicador de 
distúrbios na água, pela sua posição na cadeia trófica bem 
como o seu papel ecológico. Neste sentido, o objetivo do 
trabalho é utilizar o zooplâncton como indicador de qualidade 
de água em dois reservatórios do semiáriado paraibano. As 
coletas foram realizadas próximo ao barramento utilizando uma 
rede de plâncton de 68 µm de abertura de malha. O zooplâncton 
foi identificado ao menor nível taxonômico e quantificado em 
microscópio óptico. Foi identificado 15 espécies, sendo 3 
Copepoda, 4  Cladocera e 8  Rotifera. O grupo com maior 
densidade foi Copepoda, seguido por Rotifera e, por fim, 
Cladocera. As espécies encontradas nos reservatórios são 
fortemente associadas a ambientes com alta produtividade, o 
que levou a classificação dos reservatórios como eutróficos. A 
diversidade foi baixa,o que evidencia a importância da 
comunidade zooplanctônica na avaliação da qualidade de água.  
Palavras-chave: Zooplâncton. Eutrofização. Qualidade da 

água. 
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INTRODUÇÃO 

 

Eutrofização é o aumento das concentrações de 

nutrientes em corpos d’água, principalmente fósforo (P) e 

nitrogênio (N), que tem como consequência as florações de 

cianobactérias produtoras de toxinas (ESTEVES et. al., 2011). 

Essas florações alteram a qualidade da água, afetando 

diretamente a biodiversidade local e a saúde pública (CALIJURI 

et. al., 2006; BUCH, 2009; YANG et. al., 2017). As atividades 

antrópicas contribuem para o enriquecimento das águas 

naturais e para a eutrofização dos ambientes aquáticos, 

aumentando o conteúdo de nutrientes, a matéria orgânica e a 

turbidez, e diminuindo o oxigênio dissolvido nas águas 

superficiais (URIARTE E VILLATE, 2004). O aumento 

exponencial da população humana, poluições de corpos d’água 

através de esgotos e criação de peixes, elevam a carga de 

nutrientes, alterando o estado trófico do ecossistema.  

Segundo Vasconcelos (2011) em 2009, dos principais 

reservatórios do Estado da Paraíba, 57,7% apresentavam-se 

eutróficos. Devido ao constante aumento de reservatórios com 

cargas de nutrientes elavadas, pesquisadores têm se dedicado 

em como avaliar ecossistemas aquáticos que estejam se 

tornando eutróficos. Desenvolver técnicas de maneira prática e 

de baixo custo é essencial para os trabalhos de manejo de 

corpos d’água. A utilização de  espécies chaves de ecossistema 

que podem ser possíveis bioindicadoras de eutrofização estão 

sendo utilizadas para facilitar o manejo de corpos d’água. 

A base da cadeia alimentar é composta principalmente 

pela comunidade planctônica, que é sensível às mudanças 

ambientais. As comunidades planctônicas vivem em colunas de 

água, estão sujeitas a correntes e têm locomoção limitada 
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(SIPAÚBA-TAVARES E ROCHA, 2003). O plâncton é 

classificado em fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton e 

bacterioplâncton (COSTA, 2016).  

 O zooplancton é um grupo considerado como um bom 

bioindicador de distúrbios ambientais em ecossistemas 

aquáticos, pois é um elo importante na cadeia alimentar 

aquática atuando em papéis ecológicos, incluindo a 

transferência de matéria e energia entre produtores primários e 

consumidores em níveis tróficos superiores (LAMPERT & 

SOMMER, 1997). A energia é, portanto, transferida da 

produção primária (fitoplâncton e perifíton) para níveis tróficos 

mais altos, como peixes planctívoros (ESTEVES 2011).  

Alterações no estado trófico em ecossistemas aquáticos, 

geralmente, causam profundas mudanças na estrutura das 

comunidades planctônicas (MATSUMURA-TUNDISI & 

TUNDISI, 2005) isso porque esse grupo é altamente sensível, 

ou seja, respondem rapidamente a mudanças físicas, químicas 

e biológicas em ambientes aquáticos (DODSON et al., 2005; 

BONECKER et al., 2013). O zooplâncton pode responder às 

mudanças ambientais de diferentes maneiras. Esses 

organismos às vezes sofrem mudanças que vão desde 

modificações celulares que resultam de mutações a 

modificações no nível da comunidade, incluindo mudanças na 

composição, diversidade e densidade das espécies 

(COSTA,2016) 

Estudos da estrutura da comunidade zooplanctônica e 

sua dinâmica populacional podem ser ferramentas úteis na 

análise dos distúrbios ambientais (SAMPAIO et al., 2002; 

ESKINAZI-SANT’ANNA, 2013). Estes indivíduos são capazes 

de fornecer informações sobre os processos atuais e passados, 

bem como de interferirem tanto nas relações biológicas quanto 
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nas propriedades físico-químicas da água (DANTAS-SILVA & 

DANTAS, 2013). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é utilizar o 

zooplâncton como indicador de qualidade de água nos 

reservatórios Argemiro de Figueiredo e Epitácio Pessoa, 

importantes reservatórios do semiárido paraibano.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDO  

 

O estudo foi realizado em dois reservatórios localizados 

no semiárido paraibano, são estes: Argemiro de Figueiredo 

(Acauã) (6°51’31’’ e 8°26’21’’ S) e Epitácio Pessoa (34°48’35’’ 

e 37°2’15” W), localizados no estado da Paraíba, Brasil (AESA, 

2018).  

O reservatório Argemiro de Figueiredo (Acauã) (Figura 1) 

é um dos principais reservatórios da paraíba, onde constitui o 

sistema de abastecimento de mesmo nome. Este reservatório 

está localizado no município de Itatuba, e possui uma 

capacidade máxima de 253.000.000 m3 (AESA, 2018). 

O reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão) (Figura 1) foi 

construído no ano de 1953, barra o rio Paraíba,  pertencente ao 

sistema de mesmo nome. Situa-se a oeste de João Pessoa, a 

cerca de 45 km da cidade de Campina Grande. O reservatório 

cobre uma área de 2.680 ha, acumulando um volume de 

535.680.000 m3 , possui uma profundidade de 30m.  A  sua 

bacia  hidrográfica cobre  uma área de 12.410 km2, e  

Tem  como  finalidade  perenizar   o rio  Paraíba,   gerar energia 

elétrica e abastecer a cidade de Campina Grande (DNOCS, 

2018). 
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FIGURA 1: Localização geográfica dos reservatórios Argemiro 

de Figueiredo (Acauã), e Epitácio Pessoa (Boqueirão). 

 
Fonte: Laboratório de ecologia aquática-UEPB 

 

AMOSTRAGEM  

 

No reservatório Argemiro de Figueiredo, as coletas foram 

realizadas nos meses de outubro de 2017, abril e agosto de 

2018. No reservatório Epitácio Pessoa, as coletas foram 

realizadas nos meses de fevereiro e junho de 2017 e agosto de 

2018.  

O zooplâncton foi coletado  em local próximo ao 

barramento, na subsuperfície da coluna d’água, através da 

filtração em rede de plâncton (68 µm de abertura de malha). As 
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amostras foram armazenadas em garrafas de polietileno e 

fixadas com formaldeído a 4%.  

 

ANÁLISES LABORATORIAIS  

 

A análise quali-quantitativa das espécies 

zooplanctôncias foi realizada em microscópio óptico (Zeiss 

AxioCam MRc) , com o auxílio de uma placa de Sedgewick – 

Rafter com capacidade máxima de 1 mL. . As subamostras 

foram quantificadas em tréplicas.  A identificação das espécies 

se deu a partir do uso de bibliografia especializada (ROCHA & 

MATSUMURA-TUNDISI, 1976; KOSTE, 1978; EL MOOR-

LOUREIRO, 1997; SANTOS-SILVA, 2000). 

 

ANÁLISE DE DADOS  

 

A riqueza de espécies e densidade foram calculadas a 

partir das normas técnicas propostas pelo manual da 

Companhia Ambiental do Estado De São Paulo (CETESB, 

2012). A riqueza foi calculada pelo número de espécies obtidas 

a partir das subamostras. A análise da densidade (org m-1) dos 

organismos foi calculada a partir da equação seguinte: 

𝐷 =
(𝑁 𝑥 𝑉) 

𝑆
 

Onde:  

D = Densidade; 

N = Número total de organismos nas subamostras;  

V = Volume empregado na diluição da amostra em mL; 

S = Volume total das subamostras em mL. 

E a abundância relativa foi calculada a partir da equação 

seguinte:  
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𝐴𝑅 (%) =  
(𝑛. 100)

𝑁
 

Onde:  

AR = Abundância relativa; 

n = Número de organismos de um táxon;  

N = Número total de organismos.  

  

A diversidade específica foi calculada baseando-se em 

Shannon-Wiener (nats/indivíduo) a partir da equação a seguir:  

𝐻′ = − ∑𝑃𝑖 .  𝐿𝑛 𝑃𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Onde:  

Pi = Abundância relativa;  

Ln = Logarítmo neperiano;  

S = Número de espécies. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A comunidade zooplanctônica foi característicamente 

composta por Copepoda, Cladocera e Rotifera com exceção do 

reservatório Argemiro de Figueiredo, onde houve a ausência 

dos Cladocera. A riqueza de espécies (Figura 3 e 4) equivaleu 

a  15 táxons, sendo 3  Copepoda, 4  Cladocera e 8  Rotifera 

(tabela 1). 

Nos reservatórios amostrados, o grupo que apresentou 

maior densidade (Figura 5) e consequentemente, maior 

abundância relativa (Figura 6) foi copépoda seguido por rotífera 

e cladocera.  
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TABELA 1: Lista de espécies, densidade (org m-1) e 
abundância relativa (%) dos reservatórios Argemiro de 
Figueiredo e Epitácio pessoa, Paraíba-Brasil.  

 Argemiro de Figueiredo      Epitácio Pessoa 

Espécies Densidade  Abundância Densidade  Abundância    

Calanoida   
Copepodito 

Notodiaptomus 

 1                   1.78 %  2                2.48 % 

Notodiaptomus iheringi 

(Wright, 1935) 
-               -  2            3.31% 

Notodiaptomus sp. -               -   1                0.96% 

Cyclopoida    
Copepodito 

Mesocyclops 

 5                  6.18 %  8                 9.94 % 

Copepodito 

Thermocyclops 

 1                1.78 %   1                 0.69 % 

Mesocyclops longisetus 

(Thiébaud, 1912) 

 3                3.71 %  0                 0.27 % 

Thermocyclops minutos 

(Lowndes, 1934) 

 1                0.68 %  0                 0.27 % 

Nauplio 43             53.09 %  60             74.72 % 
Brachionidae   
Brachionus calyciflorus 

(Pallas, 1766) 

 8              10.41 %  0                 0.13 % 

Brachionus 

havanaensis 

(Rousselet, 1911) 

 1                0.68 %  0                 0.27 % 

Brachionus plicatilis 

(Müller, 1786) 
 8              10.54 %  0                 0.27 % 

Keratella valga 

(Ehrenberg, 1834) 

 8              10.17 %  2                 2.62 % 

Keratella americana 

(Carlin, 1943) 
 -            -  0                 0.55 % 

Synchaetidae   
Polyarthra vulgaris 

(Carlin, 1943) 

 1                1.37 %  -              - 

Hexartridae   
Hexarthra sp.  -             -  0                 0.27 % 
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Trochosphaeridae   

Filinia terminalis (Plate, 

1886) 
 -             -  0                 0.13 % 

Daphniidae   
Ceriodaphnia cornuta 

(Sars, 1885) 
 -             -  0                 0.41 % 

Daphnia sp.  -             -  0                 0.13% 

Moinidae   
Moina micrura (Kurz, 

1874) 
 -             -  0                 0.13% 

Sididae   
Diaphanosoma sp.  -              -  2               2.34 % 

 
 
FIGURA 2: Espécies com maiores densidades nos 
reservatórios amostrados. A – Brachionus calyciflorus (Pallas, 
1766); B – Keratella valga (Ehrenberg, 1834); C – Ceriodaphnia 
cornuta (Sars, 1885); D – Daphnia sp.; E – Nauplio; F – 
Copepodito mesocyclops.  

 
Fonte: Própria 
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FIGURA 3: Riqueza de espécies no reservatório Argemiro de 
Figueiredo, Paraíba-, Brasil, nos meses de outubro de 2017, 
abril e agosto de 2018. 

 
 

FIGURA 4: Riqueza de espécies no reservatório Epitácio 
Pessoa, Paraíba-Brasil, nos meses de fevereiro e junho de 
2017 e agosto de 2018.  
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FIGURA 5: Densidade total (org m-1) de copepoda, rotífera e 
cladocera no reservatório Argemiro de Figueiredo e Epitácio 
Pessoa. 

 
FIGURA 6: Abundância relativa total (%) de Copepoda, Rotifera 

e Cladocera nos reservatórios Argermiro de Figueiredo e 

Epitácio Pessoa. 
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FIGURA 7: Diversidade de Shanon – Wiener nos reservatórios 

Argemiro de Figueiredo e Epitácio Pessoa. 

 
 

Tanto no reservatório  Argemiro de Figueiredo quanto no 

de boqueirão, os copepodes foram dominantes. Dentre os 

copepodes, os náuplios foram dominantes nos dois 

reservatórios, alcançando abundância relativa de 53.09% em 

acauã e de 74.72% em boqueirão. Como mostrado por 

Paranhos (2013), a predominância de formas imaturas de 

copepodes, ou seja, nauplio e copepodito se deve a alta taxa 

de mortalidade destes, assim como a predação sobre os 

adultos por peixes planctívoros. Já Gazonato Neto (2014) 

observou que a alta densidade de náuplios se deve a um pico 

reprodutivo. Contudo, a ordem Cyclopoida foi mais frequente 

comparado a ordem Calanoida.  Em ambientes impactados, há 

um aumento na abundância de Rotifera e Cyclopoida, enquanto 

Calanoida é adaptada a ambientes oligotróficos e pode 
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al., 2013). Esse resultado já era esperado, pois em condições 

eutróficas além da abundância relativa, o número e a biomassa 

de Cyclopoida torna-se maior que a de Calanoida, como 

mostrado por Arcifa (1984), Dantas-Silva & Dantas (2013) e 

Gazonato Neto (2014). Isso ocorre devido as vantagens 

competitivas que Cyclopoida apresenta sobre Calanoida, visto 

que Cyclopioda é carnívoro e Calanoida filtrador. No entanto, 

estudos já mostram que espécies de Notodiaptomus já são 

encontrados em ambientes eutróficos, podendo substituir 

espécies típicas.   

Foram identificados 8 espécies de rotífera nos dois 

reservatórios, alcançando assim a maior riqueza de espécies 

(Figura 3 e 4) dentre os táxons. O sucesso da colonização de 

populações de rotíferos, deve-se ao fato de que estes têm a 

habilidade de se adaptar facilmente as variações dos padrões 

abióticos da água, alta resistência a condições de hipóxia e 

anóxia, bem como caracerísticas de seu ciclo de vida e de seu 

desenvolvimento (PARANHOS et al., 2013). A família 

Brachionidae foi a mais frequente, sendo o gênero Brachionus 

mais frequente em relação aos demais, onde são comumente 

associados a ambientes eutróficos. Todavia, todas as demais 

espécies  identificadas estão relacionados há ambientes 

eutrofizados como mostrado no levantamento realizado por 

Singh et al. (2013).  

Enquanto os rotíferos alcaçaram a maior riqueza 

taxonômica para este estudo, os cladóceros alcançaram a 

menor riqueza aprensentando-se ausente no reservatório 

Argemiro de Figueiredo (tabela 1 e figura 3). Contudo, a espécie 

que alcançou a maior abundância dentre os cladóceros foi 

Diaphanosoma sp. (Tabela 1). Como mostrado por Arcifa 

(1984), em corpos de água eutróficos a alta densidade de 
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cianobactérias podem inbir o crescimento de cladócera já que 

estes são flitradores, o que explicaria a ausência destes em 

acuã, e a baixa abundância em boqueirão. No entanto, algumas 

espécies do gênero Daphnia já vem sendo encontrados em 

ambientes eutróficos podendo chegar até a substituir espécies 

típicas de ambientes eutrofizados como mostrado por Rieltzler 

et al. (2002). Uma explicação para este fato fato foi dada por 

Panosso et al. (2003), em que algumas destas espécies podem 

utilizar colônias e filamentos de cianobactéria como fonte 

alimentar alternativa, o que beneficiaria sua dominância em 

ambientes eutrofizados (SILVA, 2013).  

O índice de Shannon-Wiener (Figura 7) para o 

reservatório  Argemiro de Figueiredo foi de 1.60 nats/indivíduo, 

enquanto para o reservatório Epitácio Pessoa foi de 1.08 

nats/indivíduo. O reservatório de boqueirão concentrou uma 

maior riqueza (Figura 4), compreendendo 14 dos 15 táxons 

identificados, contudo, muitas espécies obtiveram uma baixa 

frequência (raras) o que fez com que a diversidade do 

reservatório fosse baixa. Todavia, no reservatório Argemiro de 

Figueiredo apesar da dominância de copépodes e da ausência 

de cladóceros, os rotíferos alcançaram abundâncias relativas 

relevantes, o que fez com que a diversidade no reservatório 

fosse maior. Contudo, segundo Nascimento (2009), os dois 

reservatórios são caracterizados com baixa diversidade, pois 

apresentara H’ menor que 2 e maior que 1 nats/indivíduo. 

Portanto, o índice mostrou uma maior equabilidade no 

reservatório Argemiro de Figueiredo. 
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CONCLUSÃO  

 

 Estudos que facilitem o entendimento sobre a dinâmica 

de reservatórios do semiárido nordestino, onde muitas vezes 

são utilizados para abastecimento público, é crucial para 

projetos  de manejos, pois podem auxiliar em tomadas de 

decisões que sejam mais concientes, que não prejudique o 

meio ambiente e que tenham  menor custo. A utilização de 

espécies bioindicadoras de eutrofização podem contribuir para 

esses projetos, além de colaborar com programas de 

conservação. 

 A comunidade zooplanctônica foi característicamente 

composta por copépoda, cladocera e rotífera com exceção de 

acauã onde houve a ausência de cladóceros. Tanto no 

reservatório de acauã quanto no de boqueirão os copepodes 

foram dominantes. A baixa riqueza de zooplâncton pode ser um 

reflexo do estado trófico do reservatório estudado, como tamém 

a predominância de copépodos Cyclopoida, que são mais 

característicos em corpos d’água eutrofizados. Por possuírem 

uma baixa riqueza de espécies e possuírem determinados 

indivíduos com altas abundância que, segundo a literatura, são 

comumente encontrados em grandes frequências em 

reservatórios eutrofizados, resultados como esse podem indicar 

que esses reservatórios estão desequilibrados, podendo 

estarem eutrofizados.  

 Por fim, é necessário que mais estudos possam elucidar 

a comunidade zooplânctonica como bioindicadores de 

eutrofização, na tentativa de entender a dinâmica desses 

indivíduos e auxiliar os gestores em projetos de manejo e 

conservação.  
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RESUMO: A questão dos resíduos sólidos representa uma 
questão sem soluções eficazes na sociedade contemporânea 
e, de maneira mais grave, nos países em desenvolvimento. 
Diretamente relacionada a questão do lixo, está a qualidade de 
vida e a saúde ambiental que, diante desta realidade, são 
prejudicadas. O presente trabalho pretende analisar a eficácia 
normativa da tutela jurídica constitucional do meio ambiente, 
através da verificação da questão do encerramento dos lixões, 
determinação contida na Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, por meio do estado de caso do estado de Pernambuco. 
Assim, ficou evidenciado que, não obstante a evolução da 
proteção ambiental ao longo dos anos no texto constitucional 
brasileiro, a Constituição Federal de 1988 não possui eficácia 
absoluta, uma vez que passados quatro anos do fim do prazo 
para o encerramento dos lixões, a realidade brasileira é de que 
pouco mais da metade dos Municípios do país encerraram os 
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lixões, fato esse que interfere diretamente na qualidade e na 
saúde ambiental do Brasil.  
Palavras-chave: Saúde ambiental. Constituição federal. 

Resíduos sólidos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A problemática da disposição dos resíduos sólidos 

representa uma preocupação constante nas últimas décadas, 

não apenas nas grandes cidades, mas em toda a sociedade.  

O Estado, como detentor e protetor legal do meio 

ambiente, é o principal responsável pela qualidade da gestão 

do processo de descarte e acondicionamento do resíduos 

sólidos urbanos. 

As formas inadequadas de acondicionamento e 

destinação final dos resíduos sólidos são responsáveis por 

inúmeros problemas socioambientais. Para Souza (2003), os 

problemas ambientais comprometem negativamente a 

qualidade de vida dos indivíduos no contexto de sua interação 

com o espaço natural e/ou social. 

Em outubro de 1990, em Genebra, foi realizada a 

Conferência Mundial sobre o Clima, em que se discutiu a 

questão dos desequilíbrios climáticos globais. No Rio de 

Janeiro, em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, oficialmente 

denominada “Cúpula da Terra”, Eco 92 ou Rio 92, aprovando 

cinco acordos oficiais internacionais, dentre eles Agenda 21 e 

Declaração de Florestas. 

No âmbito normativo brasileiro, o Direito Ambiental foi 

introduzido gradualmente no ordenamento jurídico nacional. Na 
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Constituição de 1824, houve um avanço na questão social, com 

a declaração dos direitos individuais e sociais tais como saúde, 

e educação e, apesar deste avanço, faltou à carta de 1824 

mencionar a tutela jurídica ao meio ambiente. 

Promulgado em 24 de fevereiro de 1891, a Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil, de igual maneira,  

não demonstrou atenção às questões do meio ambiente 

natural, se atendo apenas à questão das minas e energia, como 

sendo uma atribuição do congresso nacional a legislação 

permanente sobre tal tema. Vale ressaltar que naquele período 

não havia uma conscientização ambiental formada, uma vez 

que as preocupações estavam voltados ao desenvolvimento 

econômico do país, principalmente por meio da industrialização.  

Na Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 16 de julho de 1934, tem-se a previsão das questões 

ambientais, quando atribuiu à União a competência privativa 

para legislar sobre caça e pesca, riquezas do subsolo, 

mineração, água, energia, floresta, hidroelétrica, e bens de 

domínio federal. Assim, ainda que de maneira incipiente, a 

Constituição Federal de 34 foi a primeira a legalizar as questões 

ambientais no Brasil, tendo sido publicado o Código de Águas, 

de 1934, que visava a regulamentação da produção de energia 

elétrica. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, 

aumentou o leque da competência legislativa, concentrado na 

Constituição anterior, para questões como água, energia, 

floresta, hidroelétrica, riquezas do subsolo, caça, pesca, bens 

de domínio federal. Na Constituição de 1946, foi mantida à 

União a competência da possibilidade de legislçar e fiscalizar 

sobre normas gerais em defesa da água, da floresta, da caça e 
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pesca, da saúde e das riquezas do subsolo. Observa-se que, 

até então, as Constituições tutelavam os elementos naturais por 

serem considerados como recurso natural e matéria prima. 

Na Constituição de 1967, apesar de considerada como 

precursora, manteve a questão ambiental nos limites já 

estabelecidos nas constituições anteriores. Por fim, a 

Constituição de 1969, apresentou um novo vocabulário em seu 

artigo 172, qual seja “ecológico”, trazendo  perspectiva de um 

direito ambiental, calcado nos atuais estudos de impacto 

ambiental (LIMA, 2018). 

Por fim, a Constituição de 1988 , além de ser conhecida 

como Constituição Cidadã, foi considerada uma Constituição 

Ambiental, tendo em vista os avanços na questão ambiental.  

Somente a partir de 1988 que o Meio Ambiente passou a ser 

um bem tutelado juridicamente, e não limitou-se apenas no 

Capítulo VI - Do Meio Ambiente, do Título VIII - Da Ordem 

Social, no artigos 225 e 226, em que apresenta o meio ambiente 

como direito de todos, ou seja, tornando-o uma clásula pétrea. 

Resta demonstrado que as Constituições brasileiras 

anteriores a de 1988 abordaram o meio ambiente apenas de 

forma indireta. A Carta Magna de 88, além de prestar a tutela 

jurídica ao meio ambiente, destacou a importância do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como fator para a 

manutenção da qualidade de vida no planeta, abandonando a 

antiga concepção de que os recursos naturais se tratavam de 

bens para fins econômicos.  

A consideração do artigo 225 da Constituição Federal de 

88 como uma cláusula pétrea, representa a ratificação de que 

o meio ambiente equilibrado e sadio é direito de todos, e um 

dever absoluto do Estado. Para que o direito da dignidade da 
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pessoa humana seja indissociável do ser humano, é necessário 

que o meio ambiente seja propício à vida, e à sua manutenção, 

isto é, que o meio ambiente esteja equilibrado e saudável. 

Neste contexto, surge o dano ambiental futuro ou 

mediato, estabelecido no artigo 225 da CF/88, no qual assegura 

a obrigação intergeracional que dá às futuras gerações o direito 

subjetivo do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(AMARAL et. al, 2014) 

Com o crescimento populacional, o desafio da limpeza 

urbana não consiste apenas em remover os resíduos sólidos de 

logradouros e edificações, mas, principalmente, em dar um 

destino final adequado aos resíduos coletados. Daí a 

importância da adequada destinação final dos resíduos sólidos, 

em conformidade com a legislação ambiental e, sobretudo, ao 

artigo 225 da CF/88. 

Segundo o IBGE (2017), o Brasil possui cerca de 200 

milhões de habitantes, gerando não só aumento da produção 

em massa, mas também de milhões de toneladas de lixo 

periodicamente. Nesse contexto, faz-se mister acompanhar não 

apenas o processo de coleta, mas também a manipulação e a 

destinação desses resíduos. 

Vale ressaltar, também, a falta de compromisso de parte 

dos municípios do país, na medida em que nem todos possuem 

uma rede de tratamento de esgoto, aterro sanitário e políticas 

voltada para a educação ambiental dos cidadãos.  

 

1. Direitos Humanos Coletivos 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, ligada ao surgimento 

de entidades como a Organização das Nações Unidas em 1945 
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e a Organização Internacional do Trabalho em 1919, surge a 

proteção internacional dos direitos humanos, voltados à 

essência do ser humano, ao destino da humanidade, 

analisando o ser humano como gênero e não adstrito ao 

indivíduo ou mesmo a uma coletividade determinada (ARAÚJO, 

NUNES JUNIOR, 2005). 

Rocha e Queiroz (2017) argumentam que o Direito 

Fundamental ao Meio Ambiente, também chamado de direito 

de terceira dimensão, são os direitos coletivos em sentido 

amplo, também conhecidos como direitos transindividuais.  

Tais direitos também são considerados intergeracionais, 

uma vez que a atual geração deva defender o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Possuem 

concepção de tutela coletiva, uma vez que são concebidos para 

a proteção não do homem isoladamente, mas de coletividades, 

de grupos. Tem-se aqui, o direito à paz, ao desenvolvimento, à 

qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio 

histórico e cultural (MENDES; BRANCO, 2015). 

Resultado de trezentos anos de concretização dos 

direitos fundamentais, os direitos humanos de terceira geração, 

também conhecidos como direitos coletivos, repercutem em 

temas sobre o desenvolvimento do consumidor e ao meio 

ambiente, genuínos direitos transindividuais. Têm o primeiro 

destinatário o gênero humano, “num momento de sua 

expressica afirmação como valor supremo em termos de 

existecialidade concreta” (BONAVIDES, 2006. pg 253).  

A importância de entender o meio ambiente como direito 

fundamental é a de que sua proteção é potencializada. Logo, 

uma Emenda Constitucional não o poderá suprimir da do texto 

Constituição ou, no caso do art. 34, VII, b da Constituição 
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Federal, poderá ser decretada a intervenção federal, dentre 

outros mecanismos de defesa. 

Por fim, faz-se clara a estreita relação entre a obrigação 

governamental do cumprimento do prazo do encerramento dos 

lixões com a garantia dos direitos humanos coletivos, sobretudo 

o Direito Fundamental ao Meio Ambiente. Proporcionar um 

espaço ambientalmente equilibrado, respeitando, 

principalmente, às normas relativas ao tema, não só se perfaz 

como obrigação pública, como também se faz necessário à 

sobrevivência humana. Vazadouros à céu aberto podem se 

tornar causadores de doenças à população, por exemplo, 

afetando o bem-estar para presentes e futuras gerações. 

 

2. Consequências da destinação ambientalmente inadequada 

dos resíduos sólidos 

  

A gestão inadequada dos resíduos pode contaminar o 

meio ambiente, trazendo impactos para um grande grupo de 

pessoas. Na verdade, a má gestão dos resíduos pode agir 

negativamente na saúde de todos, mesmo que seja na região, 

no bairro ou na rua.  

É importante frizar que os resíduos estando bem 

alocados e geridos, contribuem para a preservação do meio 

ambiente, evitando assim os impactos socioambientais e à 

saúde pública. Os resíduos sólidos sendo mal geridos, causam 

poluição visual, poluição do solo, do ar e do lençol freático. 

Os locais de armazenamento e de disposição final são 

ambientes propícios para a proliferação de vetores e de outros 

agentes transmissores de doenças. Há a possibilidade de 

também da emissão de partículas e outros poluentes 

https://www.vgresiduos.com.br/blog/impactos-causados-pelo-lancamento-de-residuos-no-oceano/
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atmosféricos, consequência direta da queima de lixo ao ar livre 

ou pela incineração de dejetos sem o uso de equipamentos de 

controle adequados. De modo geral, os impactos dessa 

degradação estendem-se para além das áreas de disposição 

final dos resíduos, afetando toda a população. 

A preocupação com o encerramento dos lixões vai além 

de mero cumprimento das normativas legais, mas também 

torna-se um ato de respeito ao meio ambiente e à dignidade da 

pessoa humana. 

A Constituição brasileira de 1988 vem se afirmando 

como uma Constituição perene e estável. Não é comum ouvir 

falar seriamente em uma nova Constituição (BERNARDI, 

PIEROBON, 2014). Contudo, ainda decai em relação a atual 

Constituição uma maior eficácia de suas normas. O tema não 

deixa de ser atual, exatamente porque a Constituição Brasileira 

ainda se faz atual. 

Assim, o presente artigo se propõe a verificação da 

eficácia normativa da Constituição Federal de 1988, à luz dos 

artigos 225 e 226, através do cumprimento das normas 

referente ao encerramento do lixão no Brasil, sobretudo na 

cidade do Recife. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

  

A verificação da eficácia normativa, através da análise 

das normas referentes ao encerramento dos lixões, uma 

discussão trazida pela Política Nacional de Reísuos Sólidos – 

Lei de nº 12.305/2010, proveniente da disposição do artigo 225 

da CF/88, que é a qualidade de vida, o bem estar para as 
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presentes e futuras gerações. Nesse diapasão foi eleita a 

questão do encerramento dos lixões. 

A Lei 12.305/2010 (PNRS) define em seu artigo 3º que 

destinação final ambientalmente adequada, a destinação de 

resísuos que incluir a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 

os impactos ambientais adversos. Logo, considera a disposição 

final ambientalmente adequada como a distribuição ordenada 

de rejeitos em aterros, observando tais normas operacionais.  

Há três opções de disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos, quais sejam, lixão, aterro controlado e aterro sanitário, 

sendo os dois primeiros de maneira incorreta. Os aterros 

controlados são lugares onde o lixo é disposto de forma 

controlada e os resíduos recebem uma cobertura de solos. No 

entanto, não recebem impermeabilização do solo nem sistema 

de dispersão de gases e de tratamento do chorume gerado, ou 

seja, os aterros controlados são uma categoria intermediária 

entre o lixão e o aterro sanitário, sendo geralmente uma célula 

próxima ao lixão, que foi remediada, recebendo cobertura de 

grama e argila.  

O lixão é um vazadouro a céu aberto que não oferece 

nenhum tratamento adequado ao lixo. Ou seja, nos lixões os 

resíduos vindos de diversos lugares, como de residências, 

indústrias, hospitais e feiras, são simplesmente jogados, 

amontoados em grandes depósitos a céu aberto que 

geralmente ficam longe dos centros urbanos, apresentando-se 
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como uma falsa solução à população. Inclusive muitos lixões 

são clandestinos. Por isso não é considerado uma forma devida 

de destinação final dos resíduos sólidos. (FOGAÇA, 2018) 

Por fim, nos aterros sanitários, o lixo residencial e 

industrial é depositado em solos que foram impermeabilizados, 

ou seja, preparado com o nivelamento de terra e com a selagem 

da base com argila e mantas de PVC. Os aterros sanitários 

também possuem sistema de drenagem para o chorume, que é 

levado para tratamento, sendo depois devolvido ao meio 

ambiente sem risco de contaminação. Além de captação dos 

gases liberados, como metano, seguida da sua queima. No 

entanto, apesar de apresentar esses aspectos positivos e de 

ser economicamente viável, os aterros sanitários têm vida curta, 

cerca de 20 anos, e, mesmo depois de desativados, continuam 

produzindo gases e chorume. Assim, se não forem bem 

preparados, podem resultar nos mesmos problemas que os 

vazadouros a céu aberto. Além disso, faz-se mister um controle 

do tipo de lixo que recebem, pois caso contrário podem acabar 

recebendo tipos de lixos perigosos, como resíduos hospitalares 

e nucleares. (FOGAÇA, 2018). No entanto, é a atual destinação 

final ambientalmente adequada. 

Tendo em vista a relevância da norma que prevê o 

encerramento dos lixões, ponto fundamental para verificação da 

qualidade ambiental às presentes e futuras gerações, tal 

questão será usada como indicador à verificação da eficácia 

normativa dos artigos 225 e 226, da CF/88. 
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2. Delimitação da área de estudo 

 

Pernambuco, em grande parte de sua extensão, 

apresenta uma vulnerabilidade ambiental alta, em virtude de 

sua pobreza, uma vez que apresenta IDH de 0,673 e uma renda 

média de R$852,00 reais per capta (IBGE, 2018). A falta de 

escolaridade da população, associada com o carência de 

recursos financeitos por parte das prefeituras contribuem para 

a destinação ambientalmente inadequada dos resíduos, que 

geram impactos ambientais, na maioria, negativos.  

Pernambuco localiza-se na Região Nordeste do Brasil, 

tem uma área de 98.938 km², abrigando uma população atual 

estimada de 9.496.294, com a uma densidade demográfica de 

89,62 hab/km². Possui, além do território de Fernando de 

Noronha, 184 municípios, divididos em 10: Itaparica, São 

Francisco, Araripe, Pajeú-Moxotó, Agreste Meridional, Agreste 

Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e a Região 

Metropolitana do Recife - RMR (IBGE, 2018). 

 

3. Panorama dos Resíduos Sólidos 

 

Segundo o relatório da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o 

Panorama dos Resíduos no Brasil de 2016 apresentou que 

3.326 municípios brasileiros destinam seus resíduos sólidos 

para locais impróprios. Isso equivale a 59,7% dos municípios. 

O mesmo documento mostra que 76,5 milhões de pessoas 

sofrem os impactos negativos oriundos da destinação 

inadequada dos resíduos. (ABRELPE, 2016). 
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O último documento da Associação, Panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil de 2017, revelou que um total de 

78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram 

gerados no país, demonstrando um aumento de cerca de 1% 

em relação ao ano anterior. Desse montante, 71,6 milhões de 

toneladas foram coletados, registrando um índice de cobertura 

de coleta de 91,2% para o país, evidenciando que 6,9 milhões 

de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e, 

consequentemente, tiveram destinação impróprio (ABRELPE, 

2017). 

No tocante à disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos coletados, o panorama não registrou avanços em 

relação ao cenário do ano anterior, mantendo praticamente a 

mesma proporção entre o que segue para locais adequados e 

inadequados, com cerca de 42,3 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos, ou 59,1% do coletado, dispostos em 

aterros sanitários (ABRELPEa, 2017). 

Na região Nordeste, o cenário dos resíduos sólidos não 

se distancia do nacional. Ainda segundo o Panorama 

(ABRELPEb, 2017) os 1.794 municípios da região Nordeste 

produziram juntos 55.492 toneladas de resíduos sólidos 

urbanos por dia em 2017, das quais 79,1% foram coletadas. 

Dos resíduos coletados na região, 64,6%, que correspondem a 

28.351 toneladas diárias, foram encaminhadas para lixões e 

aterros controlados. 

Em Pernambuco, assim como no Brasil, o cenário se 

repete. Cinquenta e um municípios do Estado, ou 27,7%, 

depositaram os resíduos de forma correta, em aterros sanitários 

ao longo de 2017. Segundo o levantamento, 10,3% das cidades 

operam com aterros controlados. Houve um avanço ao se 
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considerar os números de 2016, quando 33 municípios faziam 

o descarte correto (PERNAMBUCO,2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

1.Prazo para encerramento dos lixões 

 

A disposição de resíduos sólidos em lixões é crime desde 

1998, quando foi sancionada a lei de crimes ambientais (Lei nº 

9.605/98). A lei prevê, em seu artigo 54, que causar poluição 

pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com leis e 

regulamentos é crime ambiental. Dessa forma, os lixões que se 

encontram em funcionamento atualmente estão em desacordo 

com as Leis nº 12.305/2010 e 9.605/98. 

Segundo o artigo 54, da Lei nº 12.305/10, o prazo para 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, é de 

quatro anos a partir da data de publicação desta lei, ou seja, 2 

de agosto de 2014. Assim, a partir de 2 de agosto de 2010, os 

rejeitos deveriam ter uma disposição final ambientalmente 

adequada. Esse prazo faz parte das metas dos planos 

estaduais e municipais de resíduos sólidos, que precisam 

prever desde a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e 

a minimizar os impactos ambientais adversos, até a coleta 

seletiva. Além disso, o município deve estabelecer metas de 

redução da geração de resíduos sólidos. 

A referida lei não trata expressamente em encerramento 

de lixões, mas isto é uma consequência da disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, que deve estar refletida 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/quase-70-dos-municipios-ainda-depositam-residuos-solidos-em-lixoes-aponta-tce-pe.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/quase-70-dos-municipios-ainda-depositam-residuos-solidos-em-lixoes-aponta-tce-pe.ghtml
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nas metas para a eliminação e recuperação destes lixões nos 

planos de resíduos sólidos. 

Acontece que apesar da publicação da Lei 12.305/2010, 

muitos municípios continuaram operando com lixões como a 

destinação final de seus resíduos sólidos urbanos por muitos 

anos, não respeitando o prazo final estabelecido pelo referido 

ato normativo, tendo sido prorrogado novamente para 2021. Por 

isso a verificação da eficácia normativa constitucional através 

do cumprimento do prazo para o encerramento dos lixões. 

Apesar do estabelecimento do prazo, mesmo após 

prorrogação, há mais três mil lixões ou aterros irregulares ainda 

em funcionamento no Brasil, impactando a qualidade de vida de 

setenta e sete milhões brasileiros (ABRELPE, 2017). Tais 

dados, por si só, representam um enfraquecimento da eficácia 

jurídica constitucional, por apresentarem um flagrante desrespeito 

às suas normas. 

 

2. Encerramento dos lixões  

 

Segundo o Panorama da Abrelpe (ABRELPE, 2016) pela 

primeira vez em sete anos desde a criação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), houve retrocesso em toda a 

cadeia. O relatório revela que em 2016 aumentou o número de 

cidades que fazem uso de lixões a céu aberto, em relação ao 

ano de 2015. Ao todo, 1559 municípios brasileiros (quase 30% 

do total) recorreram aos lixões, contra 1552 em 2015. Em todo 

o território nacional, existem 2976 lixões em operação.  

Em 2017, o Panorana (ABRELPE, 2017) não registrou 

avanços em relação ao cenário do ano anterior, agravando 

proporção entre o que segue para locais adequados e 
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inadequados, 40,9% dos resíduos coletados foi despejado em 

locais inadequados por 3.352 municípios brasileiros 

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade, 153 municípios da Zona da Mata, Agreste e 

Sertão sequer elaboraram seu plano de gestão de resíduos 

(PERNAMBUCO, 2018). No entanto, segundo a ABRELPE 

(2017), entre os anos de 2010 e 2016, o Estado teve um 

aumento de 20% no percentual de resíduo coletado destinado 

a aterros sanitários. Logo depois, um estudo realizado pelo 

Tribunal de Contas do Estado, demonstrou que entre os anos 

de 2014 e 2017, o número de municípios do Estado que 

destinavam corretamente seus resíduos quase dobrou 

(PERNAMBUCO,2018).  

Demonstrando que, apesar da ausência de plano 

municipal de gestão de resíduos, requisito legal da Lei 

12.305/2010, e que regula também o gerenciamento do lixo 

municipal, os municípios não estão inertes perante à situação. 

Há consciência dos malefícios de uma inadequada destinação 

final dos resíduos sólidos, não só para a saúde pública, mas 

também podendo trazer problemas sociais, econômicos e 

culturais. 

 

3. Consequência à saúde pública da destinação 

ambientalmente inadequada 

 

O lixo além de ter valor agregado, pode gerar renda e 

riqueza. Por outro lado, pode causar danos ao meio ambiente, 

ao ser jogado de forma incorreta, à saúde das pessoas, quando 

entra em contato com o solo e a água, podendo contaminar as 

pessoas. Consequentemente mais pessoas adoecendo, 
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aumentam o custo do poder público. Tal acontecimento gera um 

caos às pessoas e ao planeta. Um ciclo vicioso que se repete e 

leva a sociedade ao aumento dos problemas. (RAZZOTO, 

2016). 

A inadequada destinação final afeta um grande 

contingente de pessoas, não somente aquelas que trabalham 

nos serviços de coleta, tratamento de lixo ou até para os 

catadores. A população que mora dentro de um raio de 30 

quilômetros das áreas degradadas pode diretamente 

apresentar os efeitos negativos desta ação (EBC, 2015). O 

encerramento definitivo dos lixões é a única solução, além de 

ser o que deve ser feito, respeitando às normas. Tal cenário se 

repete não só no Brasil, mas também em qualquer lugar do 

planeta. Os vazadouros a céu aberto podem causar e propagar 

doença em qualquer lugar que esteja à população a seu redor. 

 

4. Arcabouço legislativo ambiental 

 

Pela primeira vez em sede constitucional a proteção 

ambiental no Brasil aparece na Constituição Federal de 1988. 

Mas, antes mesmo de 1988 a questão ambiental, já recebia 

tratamento infraconstitucional, como por exemplo a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, o Código Florestal 

de 1965 e a Lei de Proteção à Fauna de 1967. 

Sobre as principais normas ambientais brasileiras  

merece destaque a Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

trata da Política Nacional do Meio Ambiente, na qual foi 

incorporado, pela primeira vez, o preceito de conciliação do 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. 

Devendo ser apontado, ainda, a criação do Sistema Nacional 
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do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), que atua como órgão superior, integrado 

pelos ministros de Estado, cuja função é a de assessorar o 

presidente da República na formulação da política nacional e 

nas diretrizes governamentais. 

A Lei 9605 de 1998, chamada de Lei de Crimes 

Ambientais, ao considerar as condutas ou atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão aos 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar o 

dano. Em 2007, foi publicada a Lei de nº 11.445, que  

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

a Política Federal de Saneamento Básico. 

Por fim, uma das principais normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, é a Lei de nº 12.305, de 2010, regulamentado 

pelo Decreto 7.404 de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, 

tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e 

a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Instituiu a 

responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, 

criou metas importantes que contribuem para a eliminação dos 

lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis 

nacional, estadual, microregional, intermunicipal e 

metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 

elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Apesar da extensa dedicação à temática ambiental, com 

um conjunto vasto de leis ambientas, a eficácia normativa da 
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Constituição não foi absoluta, uma vez que os prazos para o 

encerramento dos lixões não foram cumpridos pelas 

prefeituras, uma vez que muitos lixões ainda encontram-se 

ativos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se, que a eficácia normativa não foi absoluta, 

haja vista que a maioria dos municípios não cumpriu o prazo 

estabelecido pela Lei de nº 12.305 de 2010, ainda que 

prorrogado, considerando os mais de três mil lixões ativos por 

todo o Brasil. 

Tal cenário nacional, em que a disposição final dos 

resíduos é feita, na grande maioria, de maneira incorreta, reflete 

a ineficácia da tutela jurídica ao meio ambiente, considerando o 

indicador elencado no presente trabalho, relacionado ao 

encerramento dos lixões. 

Assim, é possível verificar a baixa qualidade ambiental 

brasileira, sobretudo nos grandes centros urbanos, não 

obstante a tutela jurídica constitucional ambiental que, além de 

explicitamente proteger o meio ambiente, ensejou a 

promulgação de vasto e específico compêndio normativo. 

No entanto, tal realidade ainda pode ser revertida devido 

a postergação do prazo legal para o encerramento dos lixões. 

A adequação dos municípios à nova lei, voltou a ser uma 

realidade aos municípios, que contam com o prazo de até 2021 

para encerrar seus vazadouros a céu aberto, ou seja, ainda que 

não tenham sido respeitados os prazos, há tempo para tal. O 

panorama, ainda não finalizado, pode ser revertido e, por fim, 

alcançada a eficácia normativa da Constituição. 
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Afirmar, desde então, que Constituição Federal de 1988 

não teve sua eficácia normativa absoluta, uma vez não terem 

os municípios respeitado o prazo para o encerramento dos 

lixões, torna-se uma conclusão precipitada e, provavelmente 

incorreta. A exemplo do Estado de Pernambuco, que muito 

embora não tenha encerrados todos os seus lixões, o Estado 

caminha para tal objetivo, uma vez ter duplicado nos últimos 

anos o número de municípios que realizarama destinação 

ambientalmente adequada dos seus resíduos.  

Por fim, para que haja encerramento dos lixões dentro do 

prazo legal, é necessário investimentos financeiros, muitas 

vezes não suportados por municípios, principalente, os 

menores. Diante disso, recomenda-se a criação de consórcios 

municipais, para que sejam liberadas verbas federais, conforme 

autorização da Lei 12.305/2010, auxiliando, assim, na 

conclusão do objetivo em tempo hábil. 
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RESUMO: O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS) é um documento integrante do processo de 
licenciamento ambiental. O descarte inadequado de resíduos 
de serviço de saúde (:RSS) oferecem riscos potencial ao meio 
ambiente a saúde pública e as futuras gerações. Esse trabalho 
teve como objetivo avaliar o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde em dois laboratórios de análises clínicas, um 
de pequeno e outro de grande porte. O estudo foi realizado nos 
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Edler Lins. (Lacel) e no 
Laboratório Santa Terezinha das Rosas (STR), foi feito 
levantamento dos resíduos gerados e seus acondicionamentos 
até o momento do descarte. Houve registro por meio de 
fotografias e de questionário estruturado e adaptado na 
legislação vigente de acordo com a RDC 306/2004 da ANVISA 
e RDC 358/2005 do CONAMA. Também foi observado as 
características e riscos nos laboratórios, bem como as ações de 
proteção à saúde e ao meio ambiente. Constatou-se que os 
dois laboratórios seguem as normas específicas pela 
legislação, sendo então apresentado um armazenamento e 
transporte de forma segura sem riscos de contaminar os 
trabalhadores e o meio ambiente. Infere-se nesse trabalho que 
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não importa o tamanho do estabelecimento gerador desses 
resíduos, todos são consideradas impactantes ao meio 
ambiente e devem ser gerenciados de forma correta, desde a 
geração até a destinação final.  
Palavras-chave:  Manejo de resíduos. Materiais descartáveis. 

Biossegurança.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as questões de ordem ambiental têm sido 

discutidas intensivamente, uma vez que os agravos ao meio 

ambiente são cada vez mais extensivos e notórios e na maioria 

das vezes este está ligado aos custos benefícios. Pois muitos 

administradores, lideres, gestores não visam os custos e os 

benefícios e sua importância (FREIRE, 2016). 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) podem causar 

reais problemas à saúde pública e ao meio ambiente, portanto 

é de vital importância que seu gerenciamento seja considerado 

relevante pelas organizações prestadoras de serviços de saúde 

e pelos órgãos competentes (NÓBREGA, 2016). 

O descarte inadequado de resíduos de saúde, acontece 

pela falta da contratação de uma empresa especializada para 

lidar com o mesmo, ou seja, menor o gasto do município, pela 

redução do contrato com a empresa especializada, mas 

esquecem que esse ato, não agride só ao meio ambiente, mas 

agride a saúde da população, levando ao aumento de doenças 

e consequentemente ao aumento de atendimentos e remédios 

nos postos de saúde e nos hospitais ( NÓBREGA, 2016). 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são 

considerados com potencial de alto risco para a saúde humana, 

saúde animal e ao meio ambiente. A não adequação durante as 
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etapas de manejo dos RSS oferece aumento do risco em saúde 

pública, aos trabalhadores e a natureza (DOS SANTOS 

MENDONÇA et al., 2017). 

Gerenciar os RSS ainda é um desafio atual, uma vez 

que, apesar das determinações da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) e de outras Leis Ambientais, 

no ano de 2015 mais de 3.300 municípios ainda fazem uso de 

unidades irregulares para destinação dos resíduos coletados 

(ABRELPE, 2015). 

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em dois 

laboratórios de análises clínicas, um de pequeno e outro de 

grande porte. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Arapiraca, 

município brasileiro do estado de Alagoas, região Nordeste do 

país, considerada a principal cidade do interior do estado. 

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2018, possuem 230.417 habitantes, 

Percentual da população com rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário mínimo 44.8%. 

De acordo com o IBGE, no ano de 2006, Arapiraca 

apresentou a terceira maior evolução de PIB no Nordeste. Sua 

localização geográfica privilegiada interliga as demais regiões 

geoeconômicas do estado e caracteriza-se como polo de 

abastecimento agropecuário, comercial, industrial e de 

serviços. Ao todo mais de quarenta municípios, cerca de um 

milhão de pessoas, movimentam o comércio de Arapiraca. O 

presente trabalho constituiu-se em uma pesquisa de caráter 
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descritiva, com uma abordagem quantitativa e qualitativa. O 

local de estudo foi em dois Laboratórios, no Laboratório de 

Análises Clínicas Dr. Edler Lins. (Lacel) e no Laboratório Santa 

Terezinha das Rosas (STR), tomando-se como parâmetro as 

normas e legislações nacionais específicas para resíduos de 

serviços de saúde sobre o gerenciamento de resíduos gerados.  

Para a avaliação do gerenciamento dos resíduos foi feito 

um levantamento dos tipos de resíduos gerados pelos 

laboratórios e seus acondicionamentos. Foi aplicado um 

questionário de análise observacional, e respondido pela 

diretora e técnica do estabelecimento do STR. Já no 

Laboratório Lacel teve a supervisão da responsável pelo 

controle de qualidade, ambos assinaram o Termo de 

Consentimento de Livre e Esclarecimento ( TCLE ), baseado 

nas diretrizes da Resolução n° CNS/MS 466/12. Foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Cesmac, registrado na 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da 

Saúde – CONEP-MS, com o número: 2500.152099/2004-97. 

Foi aplicado um questionário estruturado contendo 

perguntas objetivas e adaptadas de acordo com a legislação 

vigente RDC 306/2004 e a RDC 358/2005, que determinam 

quais os aspectos obrigatórios que cada gerador de Resíduos 

de Serviços de Saúde deve cumprir. Em seguida os dados 

foram organizados em planilhas no programa (Microsoft excel), 

onde foram elaboradas as tabelas com os dados obtidos, houve 

também registros fotográficos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte e disposição final.  

A pesquisa teve como base o Manual de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de saúde disponibilizado pela Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde 2006 no 

seu portal eletrônico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a tabela 1 e 2 constatou-se que os tipos 

de resíduos gerados nos dois laboratórios são os mesmos. 

Apesar de o Laboratório STR ser de pequeno porte, seus 

resíduos são os mesmos de um laboratório de grande porte 

como o Lacel. O diferencial entre os dois laboratórios pode ser 

observado nas tabelas 3 e 4, onde é apresentada a quantidade 

de resíduos gerados pelos dois laboratórios. Enquanto o 

laboratório Lacel gera cerca de 200 litros de resíduos 

infectantes semanalmente, o laboratório STR gera 

aproximadamente 40 litros do mesmo tipo de resíduo. Mas 

mesmo sendo apenas 20 % da quantidade gerada pelo 

laboratório de Lacel, de acordo com a RDC da ANVISA N° 

306/04, o laboratório STR tem por obrigação fazer o 

gerenciamento correto para os seus resíduos infectantes, o que 

resulta na necessidade de um PGRSS.  

 

TABELA 1. Resíduos gerados no Laboratório Lacel. 

Setor Tipo de resíduo Descrição dos 
resíduos 

Recepção e sala 
de espera 

Recicláveis e 
comuns 

Papel, copos 
plásticos e 

embalagens 
Sala de coleta Infectantes, 

perfurocortantes e 
comuns 

Agulhas, 
seringas, luvas, 

algodão 
Banheiros Comum Papel higiênico, 

toalhas de papel, 
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absorventes, 
fralda 

descartáveis 
Laboratórios Químicos, 

infectantes, 
recicláveis e 

comuns 

Sangue, urina, 
fezes, meios de 

cultura 

Áreas 
administrativas 

Recicláveis e 
comuns 

Papel 

Copa Recicláveis e 
comuns 

Restos de 
alimentos, 

embalagens, 
papel e copos 

plásticos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

TABELA 2 . Resíduos gerados no Laboratório STR. 

Setor Tipo de resíduo Descrição dos 
resíduos 

Recepção e sala 
de espera 

Recicláveis e 
comuns 

Papel, copos 
plásticos e 

embalagens 
Sala de coleta Infectantes, 

perfurocortantes e 
comum 

Agulhas, 
seringas, luvas, 

algodão 
Banheiros Comum Papel higiênico, 

toalhas de papel, 
absorventes, 

fraldas 
descartáveis 

Laboratórios Químicos, 
infectantes, 
recicláveis e 

comuns 

Sangue, urina, 
fezes, meios de 

cultura 
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Áreas 
administrativas 

Recicláveis e 
comuns 

Papel 

Copa Recicláveis e 
comuns 

Restos de 
alimentos, 

embalagens, 
papel e copos 

plásticos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Tabela 3. Quantidade de resíduos gerados por semana no 
Laboratório Lacel.  

Tipo de resíduo Quantidade 

Químicos 300 litros 
Infectantes 200 litros 
Comuns 900 litros 
Fonte: Dados da pesquisa.   

 
Tabela 4. Quantidade de resíduos gerados por semana no      
laboratório STR.  

Tipo de resíduo Quantidade 

Químicos 3,5 litros 
Infectantes 40 litros 
Comuns 100 litros 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto a segregação os dois laboratórios apresentam os 

mesmos resultados. Conforme apresenta na tabela 5 e 6; Os 

resíduos gerados na recepção, na sala de espera, nos 

banheiros, nas áreas administrativas e na copa, não são 

separados, pois esses não apresentam riscos a população. 

Constatou – se a utilização de objetos coletores desses 

materiais contaminados e de uso comum. 

A segregação adequada exige a participação efetiva de 

toda a comunidade. Por esse motivo, todos os 
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estabelecimentos devem conscientizar seus funcionários 

sobre a devida importância desse procedimento, mostrando os 

aspectos organizacionais como a subdivisão do 

estabelecimento de saúde, conforme os serviços 

especializados, classificação dos resíduos sólidos gerados e 

determinação de responsabilidades aos colaboradores 

(AMARANTE; RECH; SIEGLOCH, 2017). 

A finalidade principal da segregação, não é a redução da 

quantidade de resíduos infectantes e sim de designar uma 

cultura organizacional de segurando e de não desperdício. 

Quando a segregação é realizada de forma correta, é possível 

melhorar a identificação da geração de resíduos e realizar uma 

decisão adequada para a redução e destinação (AMARANTE; 

RECH; SIEGLOCH, 2017). 

 

Tabela 5. Segregação dos resíduos no Laboratório Lacel. 

Setor Há segregação? 

Recepção e sala de espera Não 
Sala de coleta Sim 
Banheiros Não 
Laboratórios Sim 
Áreas administrativas Não 
Copas  Não 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 6 . Segregação dos resíduos no Laboratório STR. 

Setor Há segregação? 

Recepção e sala de espera Não 
Sala de coleta Sim 
Banheiros Não 
Laboratórios Sim 
Áreas administrativas Não 
Copas Não 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser visto na figura Figura 1. Nas salas de 

coletas as lixeiras dos laboratórios Lacel e STR 

respectivamente, para descarte de material biológicos, 

contaminados e uso comum, estão devidamente identificadas e 

revestidas com plásticos de acordo com o tipo de resíduos 

atendendo as normas da ABNT contidas na NBR 7500 DE 

2009. 

Para se obter o conhecimento sobre o manejo dos RSS 

essencial o processo de educação permanente, (VITAL; 

GUIMARÃES, 2018). 

 

Figura 1. Lixeiras dos laboratórios 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os coletores para perfurocortantes dos laboratórios Lacel e 

STR respectivamente na Figura 2. Para descartes de material 

de risco acidental perfurocortantes como agulhas, lancetas, 

tubos capilares, lâminas, lamínulas e todos utensílios de vidros 
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quebrados em laboratório como pipetas, tudos de coleta de 

sangue e placas de Petri entre outros similares. 

Ao descartar resíduos infectantes e/ou perfurocortantes 

junto com resíduos recicláveis, a sociedade fica exposta às 

consequências de uma  ação que poderá repercutir na vida dos 

profissionais que sucedem o gerenciamento desses materiais 

(POLETTO e SCHNEIDER, 2015).  

Isto ocorre em consequência da falta de orientação da 

população e/ou dos estabelecimentos de saúde quanto à 

destinação correta dos resíduos e rejeitos. Estas práticas 

inadequadas de segregação apresentam aos trabalhadores das 

cooperativas de triagem de materiais recicláveis (NAIME et al., 

2004), pelo fato de estarem em contato direto com o resíduo. 

 
Figura 2. Coletores para perfurocortantes dos laboratórios 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos laborátorios de hematologia, bioquímica, imunologia 

e hormônio dos dois laboratórios em estudo, seguem o mesmo 

padrão das encontradas nas salas de coleta da Figura 1. Sendo 
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uma para resíduos comuns e outra para material infectantes e 

biológicos. 

Como pode ser visto na Figura 3 respectivamente, os 

reservatórios de resíduos químicos dos dois laboratórios são 

efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas. 

A coleta consiste na transferência dos resíduos dos 

pontos de geração até o abrigo de resíduos destinados ao 

armazenamento para a coleta externa. No laboratório Lacel a 

coleta ocorre em dois momentos durante todos os dias, já no 

STR a coleta é feita uma vez por semana, uma vez que o fluxo 

é menor as lixeiras demoram cerca de uma semana para 

atingirem sua capacidade, por esse motivo a coleta ficou 

determinada para os dias de sábado para diminuir os riscos de 

contaminação, justamente por não coincidir com o fluxo de 

pessoas no local. Essa diferença pode ser observada se voltar  

as tabelas 3 e 4, que mostram as quantidades de resíduos 

gerados pelos laboratórios.  

 

Figura 3. Reservatórios de resíduos químicos dos dois 
laboratórios 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em relação ao armazenamento, através dos dados da 

pesquisa foi visto que os dois laboratórios possuem locais 

específicos para armazenar seus resíduos. Conforme é 

observado na figura 4. Em ambos laboratórios os resíduos 

biológicos e perfurocortantes são armazenados em bombonas, 

o Laboratório Lacel faz uso de 200L disponibilizado pela 

empresa que faz coleta do material. O Laboratório STR, possui 

uma bombona própria com capacidade de 50 litros. 

 

Figura 4. Armazenamento de resíduos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resíduos químicos tanto no Lacel quanto no STR são 

acondicionados no próprio equipamento gerador de resíduos e 

levado diretamente para o seu local de descarte. Nos dois 

laboratórios os resíduos comuns e recicláveis são armazenados 

em sacolas plásticas pretas em abrigo interno.  

A fase de transporte consiste na remoção dos RSS do 

abrigo de resíduos até a unidade de tratamento ou disposição 

final (BRASIL, 2006). Pela resolução da ANVISA no 306/04 o 
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tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou 

processo que modifique as características dos riscos inerentes 

aos resíduos, reduzindo ou eliminando os riscos de 

contaminação. 

A disposição final consiste na acomodação definitiva dos 

resíduos no solo ou em locais previamente preparadas para 

recebe-los. Pela legislação brasileira a disposição deve 

obedecer a critérios técnicos de construção e operação, para a 

qual é exigido licenciamento ambiental de acordo com a 

resolução CONAMA n° 237/97.  

A produção de RSS no Brasil no ano de 2016 foi de 

256.238 toneladas, o equivalente a 1,24kg por habitante/ano, 

alguns municípios do país prestaram os serviços de coletas, 

tratamento e disposição final, no entanto alguns municípios 

brasileiros negligenciam as normas vigentes e apresentando 

riscos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente 

(ABRELP, 2016). 

No Laboratório Lacel, os serviços de transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos Biológicos, infectante 

e perfurocortantes são realizados por uma empresa terceirizada 

pelo laboratório, a SERQUIP Tratamento de Resíduos. 

Seguindo um roteiro pré-determinado, com uma equipe treinada 

e preparada para o manuseio a empresa possui possui duas 

formas de tratamento para os resíduos, a incineração e o uso 

da autoclave. Segundo a empresa a incineração foi projetada 

para incinerar resíduos de maneira limpa e segura, sem causar 

danos ao meio ambiente. No Brasil, de acordo com a 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiaias (Abrelpe) os principais métodos de 

tratamentos observados são os de incineração, micro-ondas e 
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autoclave, possivelmente por serem processos mais acessíveis 

quando tratamos de custos de operação (ABRELPE, 2016). 

No Laboratório STR, os serviços de transporte (Figura 5), 

tratamento e disposição final dos resíduos biológicos, 

infectantes e perfurocortantes são realizados através de uma 

parceria com serviços prestados ao Laboratório Municipal de 

Arapiraca, já que a mesma utiliza também dos serviços da 

SERQUIP, sendo assim, submetidos ao mesmo procedimento 

de tratamento da empresa Lacel. 

 

FIGURA 5. Coleta de resíduos infectantes realizada pela 

SERQUIP, Caminhão para transporte de resíduos infectantes.

 
Fonte: SERQUIP,2017. 

 

Os resíduos químicos em ambos os laboratórios são 

descartados em expurgos dos próprios laboratórios. Como o 

município de Arapiraca não possui estação de tratamento nem 

local específico para descartes desses tipos de resíduos, os 

laboratórios recorrem à construção de tanques sépticos com 

simidouros. 

 

 



AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

715 
 

CONCLUSÕES  

 

O PGRSS, quando elaborado levando em consideração 

a realidade do laboratório, torna possível gerenciar os resíduos, 

determinando as etapas que os mesmos devem seguir, desde 

sua geração até a sua destinação final. Sendo assim, os 

estabelecimentos geradores de resíduos devem adaptar seus 

processos para que as etapas ocorram de forma correta. 

Nesse sentido, os profissionais devem preocupar-se com 

os resíduos gerados por suas atividades, objetivando minimizar 

riscos ao ambiente e a saúde dos trabalhadores, bem como a 

população no geral. Isso depende em partes da formação 

desses profissionais. Embora não não conste como 

responsabilidade legal do gerador, ressalto a importância da 

educação ampliada, ou seja, a informação e educação de 

outros segmentos direta e indiretamente envolvidos na gestão 

dos RSS. Esse programa de educação ampliada pode se da 

através de eventos e materiais gráficos informativos, 

especialmente voltados à comunidade do entorno, aos 

pacientes e aos outros grupos que têm algum contato ou 

influência na gestão dos RSS. 

Levando em consideração toda essa abordagem, não se 

pode limitar à elaboração de normas ou recomendações 

técnicas, é preciso que o gerador dos resíduos esteja 

consciente da importância de adotar um comportamento 

responsável, de maneira a colaborar para que o sistema 

funcione adequadamente. Atender as exigências legais é 

necessário, mas o principal é se conscientizar quanto a sua 

reponsabilidade em relação ao meio ambiente. Não importa o 

tamanho do estabelecimento gerador, nem a quantidade de 

resíduos gerados, é preciso torná-los conscientes quanto ao 
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seu papel no meio ambiente. Vale ressaltar que o ser humano 

também é meio ambiente, logo, agressão à sua própria saúde 

também é alteração ambiental. 
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RESUMO: RESUMO: As ações de biossegurança, quando 
realizadas nos serviços de saúde, minimizam os riscos 
inerentes à saúde humana, animal e do meio ambiente, 
contribuindo assim para a toda a coletividade. Trata-se de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica, de caráter descritivo e 
abordagem qualitativa dos dados. Inúmeros trabalhos afirmam 
que a biossegurança apresenta resultados positivos para a 
saúde da coletividade, não só nos serviços de saúde, mas em 
todos onde existem os riscos biológicos, como em ambientes 

de alimentação, estética e até em casa.  É de fundamental 

importância mudar a percepção das pessoas sobre a 
importância da adesão às práticas de biossegurança, 
mostrando que esses aspectos auxiliam a redução dos riscos 
ocupacionais, como: promover a prática de Higiene das Mãos, 
obedecer os 5 momentos estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde para essa prática, segregar de forma correta 
os resíduos, uso adequado dos Equipamentos de Proteção 
Individuais e Coletivos, manter a caderneta de vacina 
atualizada, adequar a estrutura física e uso de materiais 
adequados, entre outras ações importantes. As ações em 
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biossegurança ainda são pontuais e a informação muitas vezes 
se restringe as comissões, é necessário realizar um trabalho 
com equipe que realiza a assistência direta ao paciente e 
também a alta gestão da instituição, envolvendo-os no processo 
de construção, proporcionando assim uma atmosfera de maior 
responsabilidade e protagonismo em atividades que trarão 
melhorias na saúde. 

Palavras-chave: Biossegurança. Coletividade. Prevenção.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de biossegurança começou a ser 

desenvolvido no século XX, em meados da década de 70 

quando iniciaram discussões envolvendo a proteção e a 

segurança dos trabalhadores principalmente os envolvidos em 

pesquisa em organismos geneticamente modificados. Com isso 

ela passou a ser introduzida na comunidade científica (DE 

CASTRO et al., 2016).  
O termo “biossegurança” em sua aplicação mais ampla 

refere-se às ações de prevenção, minimização ou eliminação 

de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços 

que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das 

plantas e do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos (OLIVEIRA et al., 2017). 

Buscando uma forma mais clara de definir a 

Biossegurança, é uma condição de saúde, com ações voltadas 

para prevenir, eliminar ou até erradicar os riscos inerentes a 

saúde humana, animal e do meio ambiente, essas ações 

quando adotadas asseguram a saúde do trabalhador, animal, 

meio ambiente e dentro dos estabelecimentos de saúde entra 
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nesse conjunto a segurança dos pacientes, dessa forma atinge 

a coletividade.  Com o objetivo de minimizar os riscos em 

segmentos como os ambientais e biotecnológicos. Visto o 

alcance dessas medidas, a entendemos como algo sério, que 

deve está presente desde as atividades de pesquisa e 

exploração até mesmo a rotina diária de trabalho (CAVALLI et 

al., 2015). 

Os trabalhadores que atuam na área da saúde, durante 

a assistência ao paciente ou na manipulação de produtos e 

amostras biológicas, estão expostos a inúmeros riscos 

ocupacionais causados por fatores químicos, físicos, 

mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, que 

podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho. O profissional de saúde está exposto a um risco maior 

de adquirir determinadas infecções, imunologicamente 

preveníveis, do que a população em geral (PEREIRA et al., 

2017).  

Atualmente questiona-se por que é tão fácil falar em 

Biossegurança e é tão difícil implantá-la. Embora as estatísticas 

comprovem que trabalhar corretamente, seguindo as normas 

de Boas Práticas, reduzam os acidentes de trabalho, prolongue 

a vida do trabalhador, gere menos despesa para o empregador 

e benefícios para todos em geral inclusive ao meio ambiente. 

Pesquisas evidenciam que os conhecimentos técnicos sobre o 

conceito e normas de Biossegurança não são suficientes para 

o profissional ter segurança nos processos, bem como, para 

executar melhores práticas e saber atuar em emergência 

(PRESOT et al., 2014).  

Mesmo com tantas informações sobre a importância da 

prevenção, ainda é difícil conseguir que as pessoas mudem seu 

comportamento e resolvam usar das normas de segurança. 

Algumas hipóteses que poderiam ser discutidas a esse respeito 
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são: questão comportamental, cultural, social, falta de 

informações, ou a falta de compromisso (SILVA et al., 2015).  

Dentro das medidas de Biossegurança em serviços de 

saúde, observamos uma prática que está diretamente ligada a 

uma das Metas de Segurança do Paciente, a meta 5 que fala 

da Higiene das Mãos no combate as Infecções Relacionadas à 

Assistência a Saúde, é algo que nos move a refletir sobre a 

convergência dessa temática que garante a saúde e segurança 

do trabalhador e paciente, alcançando a coletividade. 

Iniciativas voltadas para a segurança do paciente têm 

sido observadas mundialmente nas últimas décadas. Dentre 

elas, salientam-se a criação da Aliança Mundial para Segurança 

do Paciente (AMSP), em 2004, pela OMS, e da Rede 

Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente, em 

2005, pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Em 

2008 foi estabelecida a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (Rebraensp), com a finalidade de 

disseminar e sedimentar a cultura de segurança do paciente 

nas organizações de saúde e de ensino (BRAND, C.I.; 

FONTANA, 2014).  

No que tange ao ensino, observou-se que, na esfera 

mundial, o tema segurança do paciente é incipiente no processo 

de formação dos profissionais de saúde. Essa premissa não 

difere no cenário nacional, tendo em vista a escassez de 

estudos nessa área. 

A busca pela qualidade é de longe, hoje umas das 

maiores exigências de quem procura os serviços de saúde, 

procura-se por bons profissionais, ambientes acolhedores que 

reflitam higiene, funcionários competentes com capacidade de 

interagir com os pacientes/clientes.  

O fornecimento de cuidados de saúde satisfatórios, de 

maneira desejável tem obrigatória intersecção com a adoção de 
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medidas de biossegurança (PRESOT  et al., 2014).   

Diante dessa problemática o presente estudo teve o 

objetivo de apresentar informações sobre biossegurança, e 

mostrar que, quando realizadas nos serviços de saúde, 

minimizam riscos e colaboram com a saúde da coletividade, 

pois alcança ao trabalhador, o paciente, os animais e o meio 

ambiente.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, de 

caráter descritivo e abordagem qualitativa dos dados. O 

processo de formulação se deu através de pesquisas nas bases 

de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO); 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

– LILACS e National Library of Medicina National (PUBMED), 

tendo como descritores: Biossegurança, Prevenção, Riscos 

ocupacionais, Infecções, IRAS. 

Foram incluídos na pesquisa artigos publicados nos 

últimos dez anos, dando preferência aos mais atuais, nas 

línguas portuguesa e inglesa, que tenham como foco a temática 

central da pesquisa e foram excluídos aqueles que não estavam 

conforme qualidade e relevância do tema abordado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A biossegurança é uma área de conhecimento definida 

pela ANVISA como uma condição de segurança, que só é 

alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes as atividades que 

possam comprometer a saúde humana, animal e o meio 

ambiente. (HINRICHSEN,2014) 
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Na área que se diz respeito à saúde, é de suma 

importância à realização das práticas de biossegurança, com 

intuito de controle de infecções e a diminuição dos riscos 

inerentes às atividades de assistência. Cabe aos profissionais 

da área de saúde, o exercício de prevenção e controle de 

doenças como também a promoção da saúde, porem, não se 

pode contar sempre com essa realidade de todos os 

profissionais, pois nem todos estão conscientes da importância 

de se adotar medidas preventivas de biossegurança, 

propiciando dessa forma, riscos para si, pacientes, para si e 

toda a coletividade (BRAND; FONTANA, 2014). 

Existem riscos com potencialidade de contaminações 

biológicas em todos os setores das instituições de assistência 

a saúde, sendo que a maioria das causas de acidentes está 

ligada ao fato da instrução inadequada, supervisão ineficiente, 

o mau uso de equipamentos de proteção individual, não 

observação das normas e práticas inadequadas, entre outros 

(ANVISA, 2009). 

A Portaria 485 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 

11 de novembro de 2005, aprova a Norma Regulamentadora 32 

(NR32), responsável por programar as medidas básicas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 

de saúde. Dentre essas medidas, está o uso de EPI’s, que tem 

finalidade de proteger os profissionais na execução de 

trabalhos que há riscos de exposição, quando houver 

manipulação de produtos químicos e biológicos ou que ofereça 

riscos de contaminação com materiais perfurocortantes, 

podendo ainda ser considerados como um dispositivo de uso 

individual com intuito de proteger a integridade física e a saúde 

do trabalhador (LAGES et al., 2015). 

No entanto, o emprego de práticas seguras, como por 

exemplo, uso de jaleco, diminui o risco de acidentes 
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ocupacionais, mas não podemos esquecer-nos de uma prática 

importante que é a conscientização dos profissionais para a 

utilização de técnicas assépticas e o estabelecimento de 

condutas que possam garantir tanto ao profissional como ao 

paciente um tratamento sem risco de contaminação. 

 

Biossegurança e higiene das mãos 

 

As mãos estão envolvidas em todo o processo de 

atendimento tornando-se o principal veículo de transmissão de 

micro-organismos. Com o objetivo de tornar este contato 

seguro, a HM é recomendada antes e após o contato com o 

paciente e seu ambiente, constituindo uma norma básica do 

ambiente de saúde e apontada como fundamental à prevenção 

de infecções nosocomiais (TRANNIN et al., 2016). 

Considerando a  biossegurança,  a lavagem  de  mãos é 

compreendida  mais  como  uma  forma  de  proteger  o  

trabalhador  do  que  para  a  proteção  da  equipe  de  saúde. 

Contudo, o esquecimento,  a  falta  de  conhecimento  a respeito  

da  importância  da  higiene das mãos, e dificuldades como o 

acesso como a  distância  da pia, ou do dispensador de álcool 

gel. O ideal é instalar esses equipamentos em pontos de 

assistência que facilitem a técnica de higiene das mãos nos 5 

momentos orientados pela OMS, esses pontos de assistência 

ou tratamento é um local em que 3 elementos estão presentes: 

Paciente, Profissional e cuidado/tratamento (BRAND; 

FONTANA, 2014). 

A adesão integral a essa prática vem sendo apontada 

como de difícil implantação principalmente no serviço de 

emergência dos hospitais, onde muitas barreiras à higiene 

adequada das mãos têm sido relatadas por profissionais de 

saúde, como por exemplo: a falta de tempo, processo de 
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trabalho que requer agilidade e urgência, grande demanda e 

atendimento simultâneo a vários pacientes (BATISTA et al., 

2016). 

A medida da adesão à HM nos serviços de saúde é uma 

tarefa extremamente desafiadora, pois não existe consenso 

sobre um padrão metodológico a ser adotado, sendo realizada 

por vários métodos, incluindo a observação direta.  

A situação ideal de aderência seria o número de vezes 

que o profissional da saúde realmente higienizou suas mãos, 

dividido pelo número de oportunidades que  ele  teve para  

realizá-la.   

A Organização Mundial da Saúde identificou essas 

oportunidades como os  cinco momentos: antes do contato com 

o paciente; antes de um procedimento asséptico, depois de um 

risco de exposição a secreções corporais; após o contato com 

o paciente e após o contato com o ambiente e objetos do 

paciente no local onde ele se encontrava (LAGES et al., 2015). 

Essa prática tão fortemente recomendada para a 

segurança do paciente, também é uma das ações mais 

importantes na biossegurança, sensibilizar o profissional que na 

adoção desta, ele contribui para a saúde da coletividade. A  

maioria dos funcionários faz uso das luvas, contudo, poucos 

higienizam as mãos antes de colocar a luva seja com água e 

sabão ou com álcool gel.  No  entanto,  estudos  apontam  que  

a maioria dos profissionais não tinha o hábito de realizar a 

higiene das  mãos,  mesmo  com  a  presença  de  pias  em  

locais  de fácil  acesso  e  o  álcool  gel  disponível. (SILVA, et 

al. 2016) 

A prática de Higiene das Mãos é uma orientação comum 

entre medidas de biossegurança e segurança do paciente, e 

que a não adesão desta contribui para contaminação cruzada e 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Essas 
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IRAS, vem chamando a atenção dos serviços de saúde devido 

ao grande índice de morbimortalidade, e também ao grande 

número de microorganismos novos e os reemergentes 

responsáveis pelas infecções. O tema tem sido elucidado por 

vários autores, e verifica-se na literatura vários assuntos 

relacionados as IRAS (DIAS et al.,  2016).  

Na área de Biossegurança, a ANVISA trabalha no 

controle de riscos resultantes de pesquisas ou aplicações feitas 

com material biológico, adequação dos padrões de segurança 

e processos de trabalho das instituições. Nesse contexto, o 

princípio da precaução apresenta-se como um instrumento 

indispensável à proteção do meio ambiente e da saúde dos 

seres vivos (DE CASTRO, P.G.; DE ANDRADE, 2016).  

Mesmo com a criação de programas de medidas de 

biossegurança e controle de infecções, as ações não induziram 

a mudanças de atitudes por parte dos profissionais, pois se 

supõe que os indivíduos que participam desses programas não 

têm conhecimentos suficientes que detenham suas ações, ou 

elas não são ouvidas. É importante um planejamento conjunto, 

pois favorece as ações educativas futuras. Há necessidade de 

se adotar novos conhecimentos e novas metodologias para que 

se possam alcançar objetivos mais amplos (PEREIRA et al., 

2017).  

Um aliado da biossegurança é a fiscalização dos 

ambientes de atenção à saúde, porem, apenas 40% dos 

ambientes recebem visita de fiscais do Ministério do Trabalho e 

Emprego, mesmo constando na Norma Regulamentadora 

número 32: “Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas 

atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao 

órgão regional do MTE” (MTE, 2012).  

Os programas descritos nas Normas Regulamentadoras 

(NR) tem como principais preocupações as ações voltadas para 
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manutenção da saúde humana e do meio ambiente (OLIVEIRA 

et al., 2017).  

 

A problemática dos microrganismos resistentes aos 

antimicrobianos  

 

Vivemos em uma guerra constante contra os 

microrganismos, e ultimamente eles têm vencido várias 

batalhas. Provocando infecções em pacientes, nos 

profissionais e em demais usuários dos ambientes de atenção 

à saúde, além de também acometerem pessoas em suas 

casas. 

Estudos recentes apontam que milhões de pessoas 

morrem todos os anos, em todo o mundo devido às doenças 

relacionadas aos microrganismos. Por isso, medidas 

preventivas são extremamente necessárias para evitar o 

fortalecimento desses microrganismos, principalmente para 

evitar que esses adquiram resistência aos antimicrobianos. E 

essas ações preventivas são de responsabilidade de toda a 

população (ARAÚJO, B.T.; PEREIRA, 2018). 

 Recentemente, foi publicado em um importante jornal 

europeu, o “the guardian”, uma matéria sobre esse tema, onde 

especialistas em saúde afirmam que estão aflitos por um 

“cenário apocalíptico”, e apresentam resultados perturbadores 

de uma pesquisa científica que mostra a disseminação da 

presença de um gene, conhecido como mcr-1 (que confere 

resistência antibiótica à colistina, um dos antibióticos mais 

potentes que existe) em uma grande quantidade de bactérias 

ao redor de todo o mundo num ritmo alarmante.  

Ainda segundo essa matéria, atualmente, cerca de 

700.000 pessoas morrem por ano devido às infecções por 

microrganismos resistentes aos medicamentos. No entanto, 
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esta situação global está crescendo implacavelmente e poderá 

chegar a 10 milhões de mortes por ano por ano até 2050. 

Reforçando a importância dessa preocupação global 

com os microrganismos agressivos, e para exemplificar o quão 

perto de nós eles já estão, em 2017 foi relatado em 

Pernambuco, especificamente na cidade de Serra Talhada, o 

caso de uma família, um pai e dois filhos, que foram 

contaminados com um fungo chamado Coccidioides immitis, 

que segundo a norma regulamentadora, NR32, é considerado 

nível 3 de biossegurança (NB3),ou seja, é um microrganismo 

perigoso, que provoca grave doença, tem tratamento, mas não 

tem cura. 

 Os microrganismos estão cada vez mais poderosos, 

concorda? Por isso se faz necessário seguir as normas de 

biossegurança. Você sabe o que é biossegurança? Ela é um 

processo funcional e operacional de fundamental importância 

em ambientes de atenção à saúde, em ambientes de 

preparação e manipulação de alimentos, e em nossa casa 

também, não só por abordar medidas de controle de infecções 

para proteção dos trabalhadores e demais pessoas, mas por ter 

um papel fundamental na promoção da consciência sanitária, 

na preservação do meio ambiente, na manipulação e descarte 

de resíduos e na redução geral de riscos à saúde e acidentes 

ocupacionais. 

 Uma situação relacionada aos acidentes ocupacionais, 

foi a morte de um enfermeiro em Minas Gerais, em agosto de 

2018. O profissional se acidentou com um material perfuro 

cortante (agulha) contaminado com amostra biológica de um 

paciente, que também morreu pela infecção, conforme 

apresentado no relato abaixo: “No momento em que tentava 

introduzir a agulha na veia de um paciente internado no CTI, ele 

acabou se furando. O paciente faleceu no dia seguinte, em 
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princípio, por infecção generalizada. Maurício morreu uma 

semana depois, depois de apresentar febre alta e um abcesso 

no dedo acidentado. Ele ficou internado, mas acabou não 

resistindo”. 

 Além do problema de resistência dos microrganismos 

aos antibióticos, há algumas semanas um grupo de 

pesquisadores australianos publicaram um artigo na revista 

"Science Translational Medicine", que relatam uma espécie de 

bacteria multirresistente, que causa as Infecções Relacionadas 

à Assistência à Saúde (IRAS), está se tornando cada vez mais 

tolerante ao álcool usado na higienização das mãos, prática até 

então considerada a forma mais barata e eficiente de prevenir 

as infecções. 

A conclusão dos cientistas foi realizada a partir de 

amostras obtidas em dois hospitais australianos. A análise do 

material aponta que a espécie Enterococcus faecium está se 

adaptando ao álcool 70%, que é o produto mais utilizado no 

combate às infecções. 

 Diante de todas essas situações envolvendo os 

microrganismos (bactérias, vírus, fungos), devemos ficar 

alertas, e praticar as normas de biossegurança em todos os 

ambientes, inclusive em nossas próprias casas.  

 

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) 

  

No universo do gerenciamento de resíduos, um ponto de 

grande importância a ser considerado, é a grande quantidade 

que estão sendo gerados em todo o mundo devido o 

crescimento da população. Os RSS são gerenciados e tratados 

de diversas formas em todo o mundo, essa gestão mostra-se 

diferente quando é observado entre países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento (DE ANDRADE et al., 2018). 
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Em 2008 no Brasil, foi realizada a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) conduzida pelo IBGE. Ela mostrou 

que ocorreu uma diminuição na quantidade de RSS gerados, 

onde também ocorreu uma melhoria na coleta e eliminação final 

dos resíduos. Todavia ainda é observado falhas no manejo, 

controle, tratamento e destinação dos resíduos, mas que não 

tiram o mérito do declínio na geração de RSS (DOS SANTOS 

MENDONÇA et al., 2018).   

Para garantir a eficácia do gerenciamento de resíduos, é 

necessário o envolvimento de diversas atividades de grande 

importância para assim garantir uma melhor execução, tais 

como: atividades técnicas aplicadas ao manuseio, à 

segregação na origem ou coleta, ao acondicionamento, ao 

transporte, ao armazenamento, ao controle e destinação final 

dos resíduos. Nesse processo de gerenciamento, esses 

resíduos são segregados de acordo com suas composições e 

características físicas, químicas e biológicas (ALVES et al., 

2018). 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada/RDC 

Nº 222/18 da ANVISA, a responsabilidade pelos resíduos de 

serviços de saúde, em relação a coleta, tratamento, 

armazenamento, treinamento dos funcionários responsáveis 

por esses, requerimento das empresas prestadoras de serviços 

terceirizados, requerimento de órgão públicos responsáveis por 

esses resíduos, compete aos serviços geradores de RSS. 

Com isso faz-se necessário que cada serviço de saúde 

elabore seu Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços 

de Saúde/PGRSS de acordo com a realidade de sua instituição, 

para a construção do mesmo é necessário o envolvimento da 

multidisciplinaridade, como a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar/CCIH, o Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT, o serviço de 
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Higienização, entre outros serviços do estabelecimento sendo 

baseado nas características de cada resíduo, onde é 

gerenciado de acordo com as seguintes etapas (ANVISA, 

2018): 

Segregação – É a separação dos resíduos na hora e no 

lugar da sua geração, de acordo com seus aspectos físicos, 

químicos, biológico e o risco envolvido, ou seja, é dá o destino 

adequado ao resíduo de acordo com a sua origem. 

Para que isso aconteça de forma correta é necessário 

observar a compatibilidade dos resíduos, a fim de prevenir 

prováveis acidentes. 

Acondicionamento – É o ato de guardar os resíduos em 

sacolas ou recipientes adequados para evitar vazamentos ou 

rasgões. E cada recipiente deve armazenar a quantidade e o 

tipo certo de resíduos. 

Resíduos sólidos devem ser guardados em sacolas 

plásticas e em recipientes que possam ser lavados, resistente, 

contendo tampa. 

Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em 

recipientes com material rígido que impeça o resíduo perfure o 

material. 

Resíduos líquidos devem ser colocados em recipiente, 

rígido, resistente que suporte o tipo de líquido guardado. 

Identificação – Garante a  informação correta sobre o tipo 

de resíduo, facilitando a segregação correta. 

 Todos os recipientes devem ser etiquetados com 

símbolos universais que vão servir para identificação de cada 

recipiente. 

Transporte interno – É o ato de transportar os resíduos 

do local onde foi produzido até o local onde vai ser armazenado.  

Armazenamento temporário – É o ato de guardar 

temporariamente os resíduos em locais específicos, que esteja 
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perto do local da geração. Esse armazenamento não pode ser 

realizado em sacolas que estejam no chão, para tal utiliza-se 

container com rodas e tampa acoplada e acionamento com 

pedal.  

Tratamento – É o meio mais seguro que visa garantir 

menos impacto desse resíduo ao meio ambiente, com a 

aplicação de medidas técnicas que mude as características dos 

riscos desses, prevenindo acidentes ou prejuízo ao meio 

ambiente. 

Os riscos que envolvem os resíduos de serviços de 

saúde podem ser diversos, mas esses riscos podem ser 

evitados se estes resíduos forem gerenciados de forma correta, 

em busca de proteger a saúde do ser humano e do meio 

ambiente. Entre os riscos ocupacionais evidencia-se os 

biológicos, que é causado por microrganismo que ao entrar em 

contato com sangue e fluidos corporais podem acarretar o 

aparecimento de doenças. A exposição dos profissionais a esse 

risco se dá a partir de injúria tecidual, contato da pele não 

integra com o sangue contaminado. Zelar pelo correto 

gerenciamento de RSS é muito mais que uma atividade técnica 

que envolve a ação da multidisciplinaridade, é uma questão de 

responsabilidade social, que rompe os limites dos serviços de 

saúde chegando até a comunidade (DOS SANTOS 

MENDONÇA et al., 2018).  

Algo que requer uma atenção mais especial em relação 

a segregação e o tratamento desses resíduos é o grau de 

contaminação que os mesmos estão expostos, sendo tais 

oriundos de setores como, enfermarias, UTI’s, bloco cirúrgico, 

entre outros que vem contaminados com matéria orgânica e 

micro-organismos que são capazes de causar infecção vão 

estar presentes nos resíduos sólidos, como: curativos, lenços 

de papel, agulha e seringas descartáveis, entre outros, que 
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muitas vezes são misturados a resíduos comuns, como papel 

toalha, absorvente, restos de comida entre outros (DE 

ANDRADE et al., 2018). 

No momento da coleta desses resíduos, mostra-se cada 

vez mais comum a ocorrência de acidentes com matérias 

perfurocortantes, devido à forma errada de eliminação desses 

resíduos e a baixa proteção que as luvas oferecem aos 

profissionais que estão responsáveis por essas tarefas. Além 

disso, é observado que a deposição de resíduos de serviço de 

saúde em lixões e aterro tem chance de crescimento de vetores, 

com isso, ocorre a contaminação do meio ambiente e a 

possibilidade de propagação de doenças. 

 

CONCLUSÕES  

 

É necessária uma ampla discussão entre órgãos 

governamentais, instituições acadêmicas, trabalhadores e 

empregadores da área da saúde sobre estratégias para uma 

efetiva prática de biossegurança e consequente minimização 

dos acidentes ocupacionais, riscos com o paciente e impactos 

com o meio ambiente. 

Dessa forma, é de grande valia que a estrutura 

organizacional e gerencial colabore e estimule os profissionais 

quanto à tomada de decisão para as práticas de biossegurança, 

todavia que a mesma dispõe de medidas que contribuem para 

a saúde humana, animal e do meio ambiente, esse conjunto de 

medidas apresenta interfaces com a prevenção de infecções 

relacionadas à assistência/IRAS e garante uma assistência 

mais ampla que rompe a saúde do trabalhador, segurança do 

paciente e chega até a comunidade, contribuindo de maneira 

impactante com a coletividade. 

 É chegado o momento de trabalhar a percepção dos 
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profissionais desde a gestão até a assistência direta, em 

relação ao seu grau de responsabilidade. É preciso também 

trabalhar suas crenças fazendo com que os trabalhadores 

participem dos processos de decisão, elaboração e divulgação 

desses programas, isso promove protagonismo dentro de seu 

campo de atuação, gerando aprendizado, motivação e 

corresponsabilidade na qualidade da assistência. 

Com isso as instituições de saúde envolvidas no 

processo de cuidar podem utilizar como instrumento de 

conhecimento para a prática profissional e ainda favorecerem a 

implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e à 

saúde da coletividade. 
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RESUMO: O uso de agrotóxico na agricultura do Brasil vem 
crescendo a cada ano, e muitos trabalhadores rurais utilizam 
esses produtos de forma errada, aumentando o risco de 
contaminação humana e no meio ambiente, pelo não 
cumprimento das normas de segurança. Este estudo teve como 
objetivo diagnosticar o nível de conhecimento dos 
trabalhadores rurais de Limoeiro-AL, sobre a utilização correta 
dos agrotóxicos, EPI’s e descarte das emabalagens. Para isso 
utilizou-se um questionário com perguntas sobre as condições 
socioeconômicas e atividade agrícola dos trabalhadores rurais. 
O estudo permite concluir que a maioria dos trabalhadores 
rurais são homens (81,13%) com idade entre 20 – 40 anos 
(47,17%), com o ensino fundamental incompleto (43,39%). 
Além disso, constatou-se que é necessário capacitação e 
orientação por parte dos órgãos envolvidos como, por exemplo, 
cooperativas e órgãos de assistência técnica, pois apesar dos 
trabalhadores rurais mostrarem ter consciência sobre o 
manuseio de agrotóxico e utilização de EPI, na prática 
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mostraram-se precários, pois a grande parte não faz o uso dos 
EPI’s durante a aplicação, utilizam agrotóxicos em culturas que 
não são indicadas o uso de determinados tipos de agrotóxico, 
destinam as embalagens de forma errada, contaminando o 
meio ambiente, fazem o uso de agrotóxicos extremamente 
tóxico ao ser humano e muito perigoso ao meio ambiente.  
Palavras-chave: Agrotóxico. Trabalhador rural. Percepção 

ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura, que por séculos tem se considerado o meio 

de vida de trabalhadores rurais e de seus familiares, converteu-

se numa atividade voltada para a produção comercial, 

incorporada de uma série de tecnologias, inserindo-se num 

mercado competitivo e de profissionalização, voltado para o 

aumento da produtividade. Com a modernização agrícola 

brasileira, a grande propriedade surge como modelo 

socialmente reconhecido e recebeu estímulos expressos na 

política agrícola que procurou modernizar e assegurar sua 

reprodução (PORRO; PORRO, 2015).  

Essa transformação produtiva tem como marco histórico 

a Revolução Verde, na qual diversas tecnologias foram 

disseminadas em todo o planeta. Um dos principais elementos 

dessa “revolução”, foi o uso de substâncias químicas com a 

intenção de eleminar pragas ou doenças que atacam culturas 

agrícolas. Posteriormente estabelecidas como agrotóxicos, tais 

substâncias podem caracterizar-se como inseticidas ou 

herbicidas, segundo seu objetivo específico: insetos, fungos ou 

plantas invasoras (TERRA, 2009). 

No entanto, de acordo com Moreira et al., (2002) e 

Soares et al., (2005), o Brasil não estava preparado para a 
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chegada dessa tecnologia. Existia carências estruturais e 

sociais, com destaque para a pequena cobertura da seguridade 

social e pelo baixo nível de escolaridade e despreparo dos 

trabalhadores rurais, carências essas que não foram reparadas 

pelo treinamento e qualificação dos envolvidos e nem políticas 

sociais adequadas. 

Atualmente o Brasil lidera o ranking de exportação de 

vários produtos agrícolas. Para isso, diversas tecnologias foram 

criadas ao longo dos anos para aumentar a produtividade, e 

alimentar 7 bilhões de pessoas. Os agrotóxicos representam 

uma dessas tecnologias e seu uso permite que a planta 

desenvolva todo o seu potencial produtivo. Apesar dos 

benefícios à lavoura e a produção em larga escala, o descarte 

inadequado das embalagens de agrotóxicos pode causar danos 

ao meio ambiente e as pessoas (MMA, 2015). 

Em relação à preservação ambiental, uma demanda 

importante é o descarte adequado de embalagens de 

agrotóxicos. Quando os agrotóxicos começaram a ser mais 

usados no Brasil, os agricultores, sem outra opção, enterravam, 

queimavam, reutilizavam ou jogavam nos rios as embalagens 

vazias. Ainda que a lei existisse, e devesse ser cumprida, não 

existia um mecanismo que facilitasse o seu cumprimento e que 

coordenasse não só o recolhimento destas embalagens como 

também o seu reaproveitamento através de reciclagem 

(FROTA, et al., 2015).   

Apesar da existência de regulamentações quanto à 

comercialização e manipulação dos agrotóxicos, muitos 

usuários não obedecem todas as regras determinadas pela 

legislação, e não tomam os devidos cuidados durante o 

manuseio desses produtos (FERNANDES et al., 2012). 
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A exposição aos agrotóxicos de forma crônica, ou seja, 

exposição a baixas doses por longos períodos pode provocar o 

surgimento de doenças tanto em trabalhadores quanto na 

população exposta a estes compostos, seja no ambiente, ou 

com a alimentação. Em geral, os riscos para a saúde humana 

decorrentes da exposição a agrotóxicos são, o desenvolvimento 

de câncer, mau formação e danos para o sistema nervoso e 

funcionamento do sistema endócrino (RANGEL; ROSA; 

SARCINELLI, 2011).  

A contaminação direta com os agrotóxicos se dá quando 

ocorre o contato com alguma das vias de exposição de quem 

está utilizando o produto. Geralmente os trabalhadores que 

manuseiam ou aplicam os agrotóxicos, não usam corretamente 

os equipamentos de proteção individual-EPI’s (ANDEF, 2006). 

Qualquer pessoa pode se contaminar com os agrotóxicos, 

porém o maior prejudicado será o trabalhador rural, pois está 

em contato direto, diariamente ou quase que diariamente, no 

processo produtivo (VEIGA, 2007).  

Quanto às vias de exposição indireta, podem ser citadas 

aquelas que ocorrem através do solo, do ar e principalmente 

através do consumo de alimentos e águas que estão 

contaminadas. Existem vários estudos que tanto apontam para 

o problema dos alimentos contaminados (CARVALHO, 2006; 

JARDIM et.al, 2009, CRUZ, 2014) como se dedicam a novas 

metodologias para a diminuição dos resíduos de agrotóxicos 

em alimentos (PRASAD et.al, 2006; GILBERT-LÓPES et.al, 

2009; GUO et.al, 2013). 

 Portanto, este trabalho teve como objetivo compreender 

e diagnosticar o processo de produção agrícola em cultivos 

convencionais em Limoeiro-AL.  
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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. 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Limoeiro, situada 

na região central do estado de Alagoas. O município apresenta 

uma área de 309,205 km² e a população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística para o ano de 2017 foi de 

28.953 habitantes. 

Foi solicitado junto ao representante da associação dos 

agricultores de Limoeiro uma visita, ao qual pôde ser explicado 

o trabalho, realizando ao mesmo tempo um convite aos 

agricultores para participar da pesquisa em uma reunião na 

própria sede da associação. Foi feito um convite verbal após as 

explicações do trabalho, e só passaram a fazer parte da 

pesquisa os agricultores que assinaram um termo de 

consentimento livre esclarecido.   

Considerou-se como voluntários participantes da 

pesquisa agricultores de cultivo convencional integrantes da 

associação de Limoeiro, que representam 53 entrevistados. 

Foram realizadas entrevistas com os agricultores, no 

intuito de caracterizar o perfil sócio econômico da população em 

estudo, suas práticas e atitudes diante da utilização de 

agrotóxicos e descarte das emabalagens. A entrevista foi 

realizada mediante a aplicação de questionário quantitativo, os 

dados obtidos foram tabulados, expressos em percentagem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observado que entre os trabalhadores rurais 

entrevistados, 81,13% são do gênero masculino e apenas 

18,86% são do gênero feminino. Esses resultados concordam 

com a pesquias de Ubessi et al., (2015) onde 91,6% dos 

trabalhadores rurais são do sexo masculino (Tabela 1). 

Conforme a faixa etária, os trabalhadores rurais 

entrevistados, a maioria encontra-se entre 20 - 40 anos 

(47,17%), em seguida com 40 – 60 anos (37,73%) e com 20 

anos (1,88%) e a maioria dos trabalhadores rurais (73,58%) são 

casados. Quanto à faixa etária dos agricultores, Souza et al., 

(2017) observou em seu estudo que grande parte dos 

trabalhadores rurais (27,5%) estão na faixa etária de 60 anos, 

enquanto 20% possuem entre 30 – 50 anos e 17,5% entre 22 – 

30 anos.  

Ao analisar o nível de escolaridade, percebeu-se que 

22,64% dos agricultores de Limoeiro relataram não saber ler e 

43,39% possuem ensino fundamental incompleto. O baixo nível 

de escolaridade apresentado pelos agricultores é um dado 

bastante preocupante, uma vez que, remete a dificuldade em 

obter informações sobre o manuseio dos produtos. Essa 

realidade encontrada em Limoeiro-AL, é parecida com os dados 

da pesquisa realizada por Santana et al., (2016), que 55,3% dos 

agricultores não concluíram o ensino fundamental, e os 

analfabetos representaram 24,5% e apenas 7,5% tinham o 

segundo grau completo. 
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Tabela 1 – Dados sóciodemográficos dos agricultores de 

Limoeiro de Anadia - AL. 2017. 

Variáveis selecionadas                                  Frequência relativa (%) 

Gênero 

      Masculino                                                  81,13 

      Feminino                                                   16,86  

Idade  

  <20                                                                 1,88 

  20 ≤ I ≤ 40                                                      47,17 

  40 ≤ I ≤ 60                                                      37,73 

  I ≤ 60                                                              13,20 

Estado civil 

      Casado                                                       73,58 

      Solteiro                                                       20,75 

      Divorciado                                                  1,88 

      Viúvo                                                          3,77 

Escolaridade 

      Fundamental incompleto                            43,39 

      Fundamental completo                               1,88 

      Não sabe ler                                                22,64 

      Segundo grau incompleto                           3,77 

      Segundo grau completo                              18,86 

      Terceiro grau completo                               1,88 

Fonte: Dados do autor, 2018.  

 

A renda familiar dos agricultores de Limoeiro, em sua 

maioria (39,62%) é de 1 salário por mês, 32,07% dos 

agricultores ganham entre 1 – 2 salários por mês (Figura 1).O 

ganho salarial apresentado só vem demonstrar que grande 

parte dos trabalhadores rurais tem um poder aquisitivo muito 

baixo, que com certeza reflete sobre a sua escolaridade e 

acesso à saúde. Quanto à renda familiar mensal, Castro (2016) 

observou em seu estudo que a maioria dos agricultores (48,7%) 

recebem entre 1 – 2 salários mínimo, 43,6% recebem menos 

que 1 salário mínimo, 5,1% recebem entre 2 – 3 salários 

mínimo. 
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Figura 1. Renda mensal dos trabalhadores rurais de Limoeiro. 

 
Fonte: Dados do autor, 2018.  

 

 Com relação ao destino dos produtos produzidos 

69,81% dos agricultores informaram que os produtos são 

utilizados para venda e consumo, por outro lado 26,41% dos 

agricultores informaram que os produtos são utilizados apenas 

para venda. Resultados similares foram encontrados por 

Feitosa et al., (2016) observou em seu estudo que 62% dos 

produtos colhidos são consumidos e vendidos pelos 

agricultores.  

Em relação à propriedade de trabalho, a maioria 

(73,58%) dos agricultores afirmaram ser o próprio proprietário 

das terras que trabalham e a 39,62% dos trabalhadores rurais 

trabalham na agricultura entre 10 - 30 anos, seguido de 33,96% 

que trabalha entre 30 – 60 anos (Figura 2). Mecabô (2018) 

notou em seu estudo que a maioria dos entrevistados possui 

grande experiência com a agricultura, 58% exercem a atividade 

há mais de 20 anos.  
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Figura 2. Tempo de trabalho na agricultura. 

 
Fonte: Dados do autor, 2018. 

 

A maior parte dos trabalhadores rurais de Limoeiro 

(26,41%) possui área plantada em 5 tarefas  e a maior cultura 

produzida pelos agricultores locais é o abacaxi com 26,56%, em 

seguida apareceu à macaxeira com 12,5% e mandioca 10,93% 

(Tabela 2). Estudos realizados por Abreu e Alonzo (2016) 

verificou-se que a produção em Larva-MG, é bastante variada, 

8,7% com culturas de frutas, 7,8% folhas e legumes, 3,2% 

tubérculos, 11,0% feijão, 18,3%, 27,4% milho e cana, e que as 

culturas de milho e cana estão relacionadas principalmente com 

a alimentação do gado leiteiro, não sendo produções de 

importância direta para o consumo das famílias ou 

comercialização.  

Quando questionados sobre a utilização de produtos 

químicos na agricultura, 88,67% dos agricultores confirmaram a 

utilização de agrotóxicos em seus cultivos e que a forma de 

aplicação mais frequente é a pulverização costal com 77,35%. 

O mesmo foi observado por Silva (2017) que em sua pesquisa 

descreveu que 80% dos agricultores utilizam o pulverizador 

costal para a aplicação dos agrotóxicos.  
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Tabela 2 – Principal produto cultivado em Limoeiro (2017). 

Cultivo agrícola  Frequência relativa (%) 

Abacaxi 26,56 

Goiaba 1,56 

Maracujá 1,56 

Graviola 3,12 

Melancia 1,56 

Fumo 1,56 

Quiabo 1,56 

Pimentão 1,56 

Pimenta 3,12 

Batata doce 1,56 

Batata 1,56 

Inhame 6,25 

Feijão 4,68 

Tomate 6,25 

Macaxeira 12,5 

Mandioca 10,93 

Coentro 3,12 

Couve  3,12 

Não respondeu 7,80 

Fonte: Dados do autor, 2018.  

 

Em Limoeiro o uso do agrotóxico Nativo (fungicida 

mesostêmico e sistêmico) apareceu com uma maior frequência, 

e com 24,08% de uso inadequado aos tipos de cultura, em 

seguida apareceu como agrotóxico mais utilizado o Connect 

(inseticida sistêmico), e com 18,92% de uso também 

inadequado aos tipos de cultura. Estudos realizados por Rocha 

et al., (2014) dentre os tipos de agrotóxicos utilizados em um 

polo de fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte, pôde-se 

perceber que a maioria era classificado como herbicida 

(60,47%), seguido de fungicidas (34,88%) e por ultimo, 

inseticida (4,65%).  
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Sobre a classificação toxicológica, foi observado que os 

trabalhadores rurais utilizam com maior frequência agrotóxicos 

classificados como extremamente tóxico (31,25%) e 

medianamente tóxico (31,25%) e quanto à classificação do 

Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) dos agrotóxicos 

utilizados, o percentual de uso de produtos muito perigosos ao 

meio ambiente se destacou com 75%. Estudos realizados por 

Soares et al., (2016) mostrou que dos 114 produtos 

comercializados no município de Campo Novo do Parecis-MT, 

observa-se que 43% pertencem as classes extremamente 

tóxica e altamente tóxica. Quanto à classificação ambiental, 

45,6% são produtos altamente perigoso e muito perigoso ao 

meio ambiente.  

 A maioria dos trabalhadores rurais (86,20%) não utilizam 

em suas culturas os agrotóxicos de acordo com as 

recomendações do fabricante, apenas 13,79% faz o uso 

consciente desses produtos, seguindo a recomendação do 

fabricante. Castro (2016) verificou através da sua pesquisa que 

55,56% dos trabalhadores que manipulam agrotóxicos, 

verificam se o agrotóxico é mais recomendado para 

determinada praga e ler o rótulo das embalagens, no entanto, 

66,67% confessaram usar o mesmo produto para todas as 

culturas e usar mais de um produto em uma mesma cultura. 

Os resultados são extremamente preocupantes, levando 

em consideração que esses produtos químicos utilizados não 

são adequados à cultura em que foram aplicados, de acordo 

com as bulas desses químicos encontrados no Sistema de 

Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT), do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2018). Com o 

uso de agrotóxicos não adequados ao tipo de cultura ocorre 
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maiores chances de contaminação do meio ambiente e de 

indução de resistência das pragas e doenças. 

Quando questionados sobre o horário de aplicação dos 

agrotóxicos, constatou-se que 41,51% dos agricultores 

realizam a aplicação durante a manhã e 24,52% ocorre durante 

o dia todo. Feitosa et al., (2016) relatou em sua pesquisa que 

87% dos entrevistados sabem o horário correto de aplicar os 

agrotóxico, ou seja, no período do início da manhã e final da 

tarde, 7% aplicam no início da manhã e 13% dos agricultores 

aplicam os agrotóxicos em horários inadequados, ou seja, no 

horário mais quente do dia. 

Em relação à frequência de aplicações, 35,84% dos 

agricultores afirmaram que aplicam agrotóxico semanalmente, 

acompanhado por 11,32% que aplicam mensalmente e os 

outros 5,66% aplicam diariamente (Figura 3). No estudo de 

Mendes et al., (2014) 32,6% dos agricultores relataram que 

utilizam uma aplicação por semana, seguida por  8,6% com uma 

aplicação por mês, 4,8 % com mais de uma aplicação por mês 

e 4,8% usam mais de uma aplicação por mês. Ao cruzar essa 

informação com o tempo que os agricultores aguardam para 

colher a produção, 41,50% informou que esperam 20 dias para 

a realização da colheita, seguindo por 11,32% que colhe entre 

20 - 40 dias e 20,75% colhe depois de 80 dias. Resultado 

superior foram encontrados no estudo de Silva et al., (2015) 

onde 100% dos agricultores declararam que respeitam o 

período entre aplicação e colheita. 
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Figura 3. Frequência da aplicação de agrotóxicos pelos 

agricultores.  

 
Fonte: Dados do autor, 2018.  

 

Quando foi perguntado aos trabalhadores rurais de 

Limoeiro se ao comprarem o produto químico é pedido o 

receituário agronômico 26,41% afirmaram que o mesmo é 

pedido, porém 56,60% declararam que o receituario não é 

solicitado durante a compra. No estudo de Sousa et al., (2016) 

73% dos agricultores afirmaram nunca terem recebido o 

receituário agronômico e apenas 27% mencionaram que 

sempre recebem.  

Quando questionados se durante a compra do produto 

químico as embalagens estão lacradas e contendo instruções 

de uso, 92,45% dos agricultores relataram que as embalagens 

apresentam-se nestas condições e sobre as orientações de 

uso, 60,37% dos agricultores entrevistados afirmaram que 

recebem orientação de como utilizar o agrotóxico, enquanto 

30,18% declararam não receber orientação. No estudo de 

Mendes et al., (2014) verificou-se que com relação à compra e 

uso dos agrotóxicos, 36,8% das orientações que os agricultores 

recebem estão relacionados a pessoas despreparadas para 
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orientar de forma correta como deve ser a utilização e compra 

do produto, assim, 21,7% das recomendações deram-se por 

amigos; 8,7% por comerciantes ou proprietários de lojas de 

produtos agroveterinários; 4,2% por algum outro tipo de 

influência e 2,2% por indicação de parentes e somente 63,2% 

dos agricultores alegaram que foram recomendados por 

profissionais da área.  

Nesta mesma linha de investigação quando os 

trabalhadores foram questionados sobre a leitura dos rótulos 

dos produtos químicos ou se pedem para alguém fazer a leitura 

os rótulos, 50,94% dos agricultores alegaram que realizam a 

leitura, mas por outro lado 41,51% confessaram que não 

realizam a leitura dos rótulos. Comprovando que esta atitude 

simples e de grande importância, tem sido deixada de lado por 

alguns agricultores podendo contribuir para o aumento de risco 

de acidentes e contaminações do meio ambiente, e que a baixa 

escolaridade dos agricultores, provavelmente, seja o grande 

entrave para o entendimento do rótulo ou do receituário 

agronômico.  Dados semelhantes foram encontrados no estudo 

de Rocha et al., (2014), onde 52,38% dos entrevistados 

afirmaram que ler o rótulo dos produtos químicos.  

Quanto à destinação final das embalagens vazias de 

agrotóxicos, perguntou-se qual é a mais utilizada pelos 

agricultores de Limoeiro (Figura 4), 47,17% dos entrevistados 

relataram queimar as embalagens e 11,32% descartam as 

embalagens no campo, é importante ressaltar que esse tipo de 

conduta contribui com a contaminação do meio ambiente e 

aumenta a chance de agravo à saúde do homem, e apenas 

16,98% dos entrevistados devolvem para o vendedor e 5,66% 

armazenam as embalagens.  Através das respostas dos 

agricultores, pode-se perceber que 64,15% dos participantes 
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não realizam a devolução das embalagens vazias de forma 

correta, ou seja, faz a destinação das embalagens de forma 

inadequada, um fato preocupante devido aos grandes impactos 

ambientais que elas causam ao meio ambiente. Santos et al., 

(2017) afirmou que em sua pesquisa 33,3% dos entrevistados 

realizam o descarte das embalagens de maneira correta, 25% 

descartam as embalagens na própria lavoura, 23,3% enterram, 

16,7% queimam, enquanto apenas um entrevistado declarou 

reaproveitá-las.    

 

Figura 4. Destinação final da embalagem de agrotóxico.  

 
Fonte: Dados do autor, 2018.  

 

Quando os trabalhadores rurais foram questionados 

sobre orientação de como se proteger dos agrotóxicos, a 

maioria (62,26%) afirmou ter recebido as devidas orientação, 

enquanto 30,16% confessaram não ter recebido nenhum tipo 

de orientação. Dados semelhantes foram encontrados no 

estudo de Santos et al., (2017) onde foi analisado que 63,3% 

dos agricultores declararam ter recebido orientação de como se 

proteger dos agrotóxicos através da utilização de EPI’s.  
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Dentre todos os trabalhadores rurais que participaram da 

pesquisa, 41,51% responderam que utilizam algum tipo de 

proteção individual-EPI durante a aplicação de agrotóxico, 

enquanto 47,17% afirmaram não utilizar a referida proteção, e 

infelizmente esse é o habito entre os agricultores, mesmo com 

uma porcentagem afirmando ter recebido informações de como 

se proteger do agrotóxico, eles não utilizam a devida proteção. 

Destes trabalhadores que utilizam EPI’s, 18,75% afirmaram que 

usam luvas, 22,91% usam botas, 14,58% utilizam máscara, 

11,45% usam chapéu, 5,20% usam capa e apenas 1,04 usam 

óculos (Figura 5). No estudo de Wahlbrinck et al., (2017) no 

município de Imigrante-RS, 90,8% dos agricultores utilizam 

algum tipo de EPI, enquanto 9,2% não utilizam nenhum tipo de 

EPI, a bota foi o EPI mais citado pelos agricultores, 95,0% 

afirmaram usar. 

 

 Figura 5. EPI’s mais utilizados pelos agricultores de Limoeiro. 

 
Fonte: Dados do autor, 2018. 
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CONCLUSÕES  

 

 Através dos resultados obtidos foi possível observar que 

existe um alto índice de trabalhadores rurais com exposição aos 

agrotóxicos pela falta do uso de EPI’s e pela utilização de 

produtos com classificação extretamente e medianamente 

tóxica ao ser humano. A classificação do Potencial de 

Periculosidade Ambiental dos agrotóxicos também se torna um 

dado preocupante, pois estão classificados como muito 

perigosos ao meu meio ambiente, o descarte inadequado das 

embalagens acaba contribuindo com a contaminação do meio 

ambiente e aumentando a chance de agravo à saúde do 

homem. Assim, tornando-se necessário a implementação de 

capacitação para que os agricultores percebam a necessidade 

de adotar medidas preventivas para minimizar os ricos a saúde 

do homem e do meio ambiente resultante do uso inadequado 

dos EPI’s e dos agrotóxicos.  
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RESUMO: O Aedes aegypti, inseto da família Culicidae, 
apresenta metamorfose completa no seu ciclo evolutivo, 
passando pelas fases de ovo, larva, pupa e adultos. Apenas a 
fase adulta se dá em ambiente terrestre, as outras ocorrem em 
ambiente aquático, denominados criadouros. Estes são 
formados por água doce, ou seja, água que apresenta 
salinidade inferior a 0.05%. Esse trabalho analisou a 
eclodibilidade dos ovos do Ae. aegypti em água salobra. A 
coleta foi realizada em dois pontos do estuário - pontos de 
encontro da água do mar com a água do rio - de Jacarapé no 
município de João Pessoa. Para a medição da salinidade 
utilizou-se um Refratômetro portátil.  As amostras 
apresentavam respectivamente, 0.5% e 0.9% de salinidade. Os 
ensaios biológicos foram realizados no Laboratório de 
Biotecnologia Aplicada a Parasitas e Vetores (LAPAVET) do 
Cbiotec/UFPB. O experimento foi realizado em triplicata. No 
grupo controle utilizou-se água destilada. O experimento foi 
realizado em estufa com controle de temperatura e ciclo claro e 
escuro de 12 horas. Os ensaios foram observados durante 15 
dias para verificação da eclosão. Como resultados, observou-
se que a salinidade das amostras de água não interferiu na 
eclodibilidade dos ovos, não havendo diferença estatística 
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significativa entre os grupos experimentais e controle. Dessa 
forma, conclui-se que os ovos do mosquito Ae. aegypti se 
mantêm viáveis mesmo em água salobra. 
Palavras-chave: Mosquito. Dípteros. Estuário. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente um dos maiores problemas de saúde pública 

no mundo, são as doenças transmitidas por mosquitos 

(BEZERRA et al., 2017). Dentre essas doenças, a dengue –

transmitida através da picada da fêmea do mosquito Aedes 

aegyti - está entre as doenças virais de propagação vetorial 

mais importantes do mundo, responsável por causar sérios 

impactos de morbilidade e mortalidade (ROSA et al., 2016), 

sendo seguida pela malária, zika, chikungunya e febre amarela 

(WHO, 2016). 

 Além da transmissão do vírus da dengue, o mosquito Ae. 

aegypti, também é responsável pela transmissão da febre 

amarela urbana, zika e chikungunya (SILVA, 2017). 

 Estima-se que do início da epidemia de dengue até a 

atualidade, cerca de 390 milhões de pessoas foram infectadas 

no mundo (BEZERRA et al., 2017). Destas 96 milhões 

manifestaram-se clinicamente com agravamento da doença 

(WHO, 2017). Já no Brasil, de janeiro de 2016 a setembro de 

2017, registrou 1.293.853 casos da infecção, sendo registrados 

nesse mesmo período 766 óbitos (BRASIL, 2017). 

      No ano de 2016, o país foi vítima de um surto de zika vírus 

com 216.207 casos registrados pelo Ministério da Saúde. Em 

2017, no mesmo período, o número de casos, apesar de ser 

menor (17.594), ainda preocupava os órgãos de saúde pública, 

uma vez que essa infecção foi associada a microcefalia e a 
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alterações no sistema nervoso de recém-nascidos (BRASIL, 

2016; BRASIL, 2018). 

O total de casos confirmados em todo o país foi de 4.506 

recém-nascidos. A Paraíba foi o terceiro estado com maior 

número de notificações da Microcefalia com 207 confirmados, 

ficando atrás apenas do estado da Bahia com 559 casos e 

Pernambuco com 455 (BRASIL, 2018). 

Já com relação a chikungunya, somente em 2016 foram 

registrados 277.882 novos casos, tendo suas notificações 

reduzidas em 2017 (185.854) e 2018 (47.791). A região 

Sudeste apresentou o maior número de casos com 50,9%, 

sendo seguida pelo Centro-Oeste (26,8%), Nordeste (13,6%), 

Norte (8,3%) e Sul (0,5%). O número de óbitos notificados, entre 

2016 a 2018, foi de 261, sendo 164 confirmados e 97 em 

processo de investigação (BRASIL, 2018). 

 Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS, 2015), a melhor maneira de eliminar essas doenças é 

combatendo o mosquito transmissor, principalmente através da 

eliminação de locais com água parada, conhecidos como 

criadouros (BRASIL, 2015). Sabendo disso, a cidade de 

Itaperim localizada no estado de Pernambuco, por entender que 

o mosquito se utiliza de água doce para o seu desenvolvimento, 

combateu os focos do mosquito utilizando peixe de água doce. 

Reduzindo de 15 para 1% o número de focos do Ae. aegypti 

(BBC BRASIL, 2015).  

 Recentemente, larvas de Ae. aegypti foram encontrados 

em água suja (SBP, 2015) e em resíduos de água do mar. 

Porém ainda não foi provado, se as mesmas sobreviveriam a 

altas salinidades, visto que o sal ainda é utilizado como larvicida 

(OLIVEIRA, et al., 2017).  
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É importante salientar que a água pode apresentar três 

tipos de classificação em relação a sua quantidade de sal 

dissolvida na mesma, podendo ser água doce (≥ 0.05%), 

salobra (0.05% a 30%) ou salina (acima de 30%) (BRASIL, 

2011) . Tendo tudo isso como base, o objetivo deste trabalho 

foi analisar a eclodibilidade dos ovos do Ae. aegypti em água 

salobra. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Aedes aegypti 

 

O Aedes aegypti é um mosquito holometábolo, isto é, 

apresenta metamorfose completa em seu ciclo evolutivo. Dessa 

forma, passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulta. Apenas 

a fase adulta se dá em ambiente terrestre, todas as outras 

ocorrem em ambiente aquático denominados de criadouros 

(SANTOS et al., 2018).  

Este é um díptero típico de regiões equatoriais urbanas 

e com climas tropicais e subtropicais, ou seja, climas onde a 

chuva e o calor predominam, propiciando sua proliferação já 

que há uma alta taxa de chuvas, que gera assim os locais ideais 

para a oviposição e desenvolvimento das larvas (NEVES, 

2016).   

O ciclo de vida do animal é iniciado com a oviposição 

(deposição de ovos), a qual é feita em locais com água parada 

e como a maioria dos artrópodes o Aedes aegypti apresenta 

metamorfose durante o seu ciclo evolutivo. Estima-se que a 

fêmea é capaz de colocar 450 ovos durante todo o seu período 

de vida. Tais ovos podem passar mais de um ano sem eclodir, 
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pois, são resistentes a escassez de água, bastando apenas um 

novo contato com a água, para ocorrer a eclosão (SES, 2016).  

Após a fase de ovo, o mosquito entra em sua fase larval, 

essencialmente aquática. Sua organização corporal é dividida 

em cabeça, tórax e abdômen. As larvas possuem 4 estágios de 

desenvolvimento: L1, L2, L3 e L4 (Figura 1). O que difere entre 

os estágios é o tamanho da larva, sendo a L1 a menor delas e, 

a L4, a maior. Como organismos aquáticos, e de respiração 

aberta, as larvas são obrigadas a permanecerem na superfície 

da água. Sua alimentação se dá a partir de filtragem da água, a 

qual contém microrganismos como bactérias, fungos e detritos 

orgânicos (NUNES, 2013). 

 
Figura 1. Ciclo de vida do mosquito Ae. aegypti 

Fonte: Tua vida, 2016. 

 



ANÁLISE DA ECLODIBILIDADE DOS OVOS DE Ae. aegypti EM ÁGUA SALOBRA 

762 
 

Posteriormente, a larva se desenvolverá e formará a 

pupa. Sua estrutura corporal é dividida em cefalotórax e 

abdômen e é o último estágio em que o mosquito se encontra 

na água. Assim, a transição de pupa para mosquito adulto 

acontece em aproximadamente 2 ou 3 dias e surge a fase de 

vida mais conhecida pela população, a qual é a transmissora de 

vários tipos de vírus. (Figura 1) (ZARA, 2016). 

O Ae. aegypti adulto – a única fase em que ocorre em 

ambiente terrestre – é facilmente reconhecido pela coloração 

preta e branca de seu corpo (Figura 2). Os mosquitos possuem 

uma circulação aberta, na qual o tecido fluido é chamado de 

hemolinfa, ela é responsável por trocas químicas entre os 

órgãos do animal e pela distribuição da pressão corporal 

(BARBOSA, 2015). A respiração destes artrópodes é realizada 

diretamente pelo sistema traqueal. Assim, o sistema respiratório 

tem contato direto com o ambiente externo (NEVES, 2016).  

 
Figura 2. Mosquito Ae. aegypti adulto 

Fonte: LAPAVET, 2016. 

A nutrição da espécie é feita com sucos e néctares 

vegetais. Vale salientar que apenas as fêmeas do mosquito são 

hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Esse fato está 
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intrinsecamente ligado a produção de ovos. A excreção dos 

mosquitos é feita a partir de uma estrutura chamada túbulo de 

Malpighi (BARBOSA, 2015). 

O mosquito possui abdômen formado por 8 a 10 

segmentos, inserção de asas e três pares de pernas, além da 

coloração característica branca e preta. Possui um par de 

antenas, as quais podem servir para diferenciar machos e 

fêmeas. Assim, o macho se distingue da fêmea por possuir 

antenas plumosas (NUNES, 2013). 

 

Estuário 

 

Áreas de estuário se caracterizam por ambientes 

aquáticos, onde há uma transição entre a água de um certo rio 

e do mar, resultando neste espaço, diferentes concentrações 

de sal marítimo. Podem ser temporários ou fixos, dependendo 

da quantidade de sedimentos que é depositado no local 

(BRASIL, 2011).  

O fato de o estuário ser o encontro entre dois 

ecossistemas diferentes resulta em grande variedade de 

acumulaçao de nutrientes, organismos e alta atividade 

biológica, devido à grande quantidade de matéria orgânica 

(CASTRO et al., 2013). 

Estes ambientes são de tamanha importância para a 

biodiversidade, que diversas espécies de seres vivos como 

peixes, moluscos dentre outros seres usam estes ambientes 

como local de reprodução, já que a enorme quantia de matéria 

orgânica, favorece o desenvolvimento da prole destes animais 

(MEDEIROS, 2016). 

Regiões estuarinas estão entre as que mais sofrem 

alterações pois são dependentes de marés, pluviometria. 

Muitas espécies marinhas utilizam tais áreas como criadouros, 
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pois esses ambientes possuem condições favoráveis ao 

desenvolvimento desses organismos, como alimentação e 

abrigo (OLIVEIRA et al., 2018).  

Os estuários são ambientes extremamente importantes 

para a biodiversidade, porém são ameaçados pela expansão 

humana. No Brasil, aproximadamente 60% da população ocupa 

áreas de ecossistemas estuarinos. A destruição desse 

ambiente influencia negativamente toda a comunidade 

marinha. A perda da Biodiversidade dos estuários pode levar a 

uma cascata de consequências negativas em diversos 

ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres, podendo afetar 

negativamente o ser humano, pois diversas famílias retiram 

seus sustentos da pesca nestes locais (MADI; BOEGER; 

REISSMANN, 2015). 

 

Água Doce 

 

A água é uma substância composta por 2 átomos de 

Hidrogênio e 1 de Oxigênio que tem como características 

principais ser líquida em temperatura ambiente, incolor, insípida 

e inodora, sendo um solvente universal para várias substâncias 

e é essencial para manutenção da vida. As águas brasileiras 

são classificadas de acordo com a RESOLUÇÃO Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 357, de março de 

2005, que 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, sendo alterada e complementada 

pelas RESOLUÇÕES 410/2009 e 430/2011. Sendo a 

classificada de acordo com a porcentagem de sais dissolvidos 

na mesma, sendo divididos em água doce, salobra e salgada 
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Apenas 2.5% da água do planeta é doce, desta 1,72% 

estão congeladas em calotas polares e geleiras, 0.75% estão 

em forma de água doce subterrânea, 0.02% está contida em 

plantas e animais e apenas 0.01% de toda a água doce do 

planeta está disponível em rios, lagos e represas (PORTAL 

SÃO FRANCISCO, 2015). 

A água doce, apesar do nome está se referindo ao 

açúcar, ela trata-se de uma concentração de sal dissolvida na 

água de até 5x10⁵ ppm ou 0.05% de salinidade. Estando 

presente em lagos, rios e lençóis subterrâneos. Esta é o tipo 

preferível para manutenção da vida na maioria dos seres vivos, 

inclusive para os mosquitos e para o ser humano, sendo este 

último um problema de saúde pública (GARCIA, 2015).  

 

Água Salobra  

 

 A água salobra é caracterizada como sendo um 

intermédio entre água doce e salina, pois a mesma possui uma 

concentração de sal dissolvido em água entre 0.05 e 30%. Esta 

água pode ser habitada por uma ampla gama de seres vivos, 

geralmente não é consumida por seres como mamíferos e aves, 

porém há seres como crustáceos, peixes e  insetos que fazem 

uso dos ambientes onde este tipo de água se faz presente, para 

se refugiar, se alimentar, dentre outras atividades (SILVA, 

2016). 

Esse tipo de água pode ser obtido de lugares como 

manguezais, e alguns lagos, através de aquíferos ou até 

mesmo criado através de represas, e também nos estuários, 

sendo resultado da mistura de água doce e salobra, tais 

estuários podem apresentar uma maior ou menor salinidade 

dependendo do local e das marés (GARCIA, 2015). 
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Mesmo com uma quantia de sais maior do que a de água 

doce, nos locais onde este tipo de água se encontra, há o 

desenvolvimento de diversos tipos de vegetação tal como a 

planta Rhizophora mangle, e nestas vegetações, pode haver 

um pequeno acúmulo de água nas folhas, quantia essa, que 

pode ser utilizada por invertebrados para reprodução, consumo 

dentre outros (MADI; BOEGER; REISSMANN, 2015). 

Há estudos revelam interesses na utilização da água 

salobra para irrigação, uso animal e desenvolvimento de 

plantas através de hidroponia onde foi mostrado que utilizando 

da água salobra, houve um certo desenvolvimento de plantas 

amplamente utilizadas pelo homem, tal como a alface. Os 

estudos baseiam-se principalmente no processo de 

dessalinização da água do mar, que gera uma água salobra, 

que pode ser utilizada para cultivo e consumo animal 

REISSMANN, 2015). 

Tal uso desta água na agricultura, pode gerar, em 

ambientes rurais, mais locais de desenvolvimento do mosquito, 

que pode fazer uso destas águas para seu desenvolvimento 

(GARCIA, 2015). 

 

Água Salina 

 

Cerca de 97,5% da água da terra é salina, água essa que 

possui salinidade acima de 30% (PORTAL SÃO FRANCISCO, 

2015). Esta água está presente em todos os oceanos, em 

alguns lagos e até em algumas cavernas subterrâneas. Tal 

ecossistema abrange uma gama de seres vivos, sendo 

imprópria para consumo humano devido à alta quantidade de 

sais que quando em contato com o nosso organismo é capaz 

de alterar o equilíbrio osmótico do corpo dos seres vivos 

causando diversos problemas (GARCIA, 2015). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local de coleta de água 

 

Realizou-se a coleta da água em dois pontos diferentes 

do estuário localizado na Praia de Jacarapé, na cidade de João 

Pessoa-PB. Após a coleta, as amostras foram armazenadas em 

garrafas de polietileno com capacidade para 1L, e 

transportadas dentro de uma caixa térmica para  o Laboratório 

de Biotecnologia Aplicada a Parasitas e Vetores (LAPAVET) no 

Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. A 

coleta foi realizada no dia 20 de junho de 2018, às 15:30 horas. 

No laboratório, para a medição da salinidade das 

amostras utilizou-se um refratômetro portátil. (K52100). Para a 

aferição do pH, utilizou se um medidor de pH de bancada 

(HMMPB-210) e para aferição da temperatura, utilizou-se um 

termômetro de digital (-50,0 a 300,0ºC). 

 

Ensaio de eclodibilidade 

 

Os ovos de Ae. aegypti utilizados são provenientes da 

colônia de mosquitos mantida no LAPAVET/Cbiotec. Os grupos 

experimentais e controles foram formados por 30 ovos por 

grupo, acondicionados em potes plásticos, do tipo coletor 

universal. Os grupos foram distribuídos em 9 potes, totalizando 

270 ovos. Os ovos dos grupos experimentais foram expostos 

respectivamente a água com salinidade de 0.05% e 0.09%. Os 

ovos dos grupos controlem foram expostos apenas a água 

destilada. 

Os grupos experimentais e controles foram mantidos em 

uma estufa (NOVA instrumentes), com controle de temperatura 
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(27±5 ºC), umidade, e ciclo de claro e escuro de 12h, simulando 

o ambiente natural do mosquito.  A verificação da eclodibilidade 

ocorreu diariamente até o 15 dia de experimento.  

Para a análise estatística utilizou-se ANOVA, seguida do 

pós-teste de Tukey (p≤0,05), no programa Graphpad Prism 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 As amostras coletadas apresentavam uma temperatura 

de 26º C e pH 6. As amostras apresentaram salinidades 

diferentes, apesar de terem sido retiradas em locais próximos 

do mesmo estuário. A diferença pode estar relacionada ao fato 

de que naquele momento, acontecia a baixa da maré.  

O estudo mostrou que no grupo controle houve uma 

eclodibilidade média de 21.67 (+4.04), enquanto nos grupos 

experimentais, com salinidade de 0.5 e 0.9 % a eclodibilidade 

média foi de 19.33 (+5.03) e 23.33 (+3.78), respectivamente. 

Não houve diferença estatística de eclodibilidade quando 

comparamos ao grupo exposto a água doce (controle), 

conforme pode ser observado no Figura 3. 

Em ensaios realizados por Santos e colaboradores 

(2018), foi demonstrado que há uma correlação entre a 

quantidade de sais na água e a eclodibilidade dos ovos de Ae. 

aegypti, sendo que quanto maior a quantidade de sais, menor 

é a taxa de eclodibilidade dos mesmos. 
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Figura 3. Eclodibilidade de ovos de Ae. aegypti expostos a diferentes 

níveis de salinidade 

Fonte: Autoria própria. 

 

Contudo, nossos achados não corroboram com os de 

Santos et al. (2018), onde a água que apresenta a maior 

salinidade entre as amostras (0.9%), não apresentou uma 

diferença significativa quando foi comparada ao grupo controle.  

O substrato presente na água salobra, pode ter sido um 

fator decisivo na eclodibilidade, visto que, em ensaios realizado 

por Bytterebier e colaboradores (2014), demonstraram que a 

presença de substratos na água potencializa a eclodibilidade 

dos ovos de Ae. aegypti, visto que desencadeiam respostas de 
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nascimento, criando um ambiente favorável para que ocorra o 

processo de eclosão dos ovos. 

Oliveira et al, no ano de 2017 demonstrou que diferentes 

níveis de salinidade possuem efeito larvicida em larvas do Ae. 

aegypti, tendo 100% de mortalidade em 72hs. Sendo diferente 

dos achados nesse projeto. que demonstrou que ovos quando 

expostos desde o início a salinidades são capazes de eclodir. 

Com isso, um estudo de viabilidade em água com teor em 

salinidade se faz necessário, a fim de, verificar o 

desenvolvimento dessas larvas que eclodiram em água com 

teor de sal. 

  

CONCLUSÕES  

 

 Os resultados demonstraram que ovos do Ae. aegypti 

são capazes de eclodir em água salobra, em ambiente 

laboratorial. Sendo assim, o achado é de grande importância 

para o conhecimento científico, demonstrando como o mosquito 

pode se adaptar a diferentes tipos de ambientes. 

Se tal comportamento se confirmar no ambiente natural 

do mosquito, este poderá representar um grande problema para 

o seu controle já que existem vastas áreas onde a água salobra 

é presente, e uma grande parcela da população vive em áreas 

próximas a esses ambientes. Estudos futuros ainda serão 

necessários para avaliar a viabilidade dessas larvas, formação 

do mosquito e oviposição, além de avaliar o desenvolvimento 

do inseto nessa água. 
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RESUMO: O tambaqui (Colossoma macropomum) é a segunda 
espécie de peixe mais produzida no Brasil. O seu 
processamento leva a produção de muitos resíduos sólidos, 
como as vísceras, que muitas vezes são descartados in natura 
ocasionando grande ônus ambiental. Assim, este trabalho 
objetivou avaliar o uso do estômago do tambaqui como fonte de 
proteases ácidas com potencial industrial. Para isto, o extrato 
bruto (EB) do estômago foi obtido e a atividade proteolítica 
ácida (APA) foi determinada utilizando como substrato 
hemoglobina a 2%. A caracterização físico-química das 
proteases ácidas, o perfil eletroforético, o efeito de íons 
metálicos e inibidores sobre a APA foram avaliados. As 
proteases ácidas presentes no EB apresentaram uma APA de 

28510,2 Umg-1, sendo sua atividade máxima observada na 
temperatura de 50°C e no pH 2,5. As enzimas mantiveram-se 
estáveis em temperaturas entre 25 e 40°C e na faixa de pH 
entre 1,5 e 7,0. Estas proteases foram inibidas pela Pepstatina 
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A e foi ativada por PMSF e Ca2+. Através da SDS-PAGE foram 
observadas bandas na faixa de 14 a 200 kDa e através do 
zimograma pode-se evidenciar a existência de três isoformas 
de proteases ácidas no estômago do tambaqui. Pode-se 
concluir que o estômago do tambaqui é uma fonte potencial de 
proteases aspárticas, possivelmente do tipo pepsina símile, 
com características que indicam um potencial para utilização 
industrial. 
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos. Enzimas 
industriais. Proteases digestórias. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura no Brasil vem apresentando um grande 

crescimento nos últimos anos. No ano de 2016, este segmento 

atingiu um valor de produção maior que R$ 4 bilhões, sendo 

aproximadamente 70% desta advinda da piscicultura (IBGE, 

2016). Comparado com 2015, a piscicultura aumentou a 

produção de peixes em 4,4% em todo o Brasil, mesmo com uma 

pequena queda na produção da região Nordeste (IBGE, 2016). 

Estima-se que até o ano de 2030, a aquicultura represente 60% 

do pescado para o consumo humano. Neste cenário, o Brasil 

desempenha um papel importante na aquicultura, visto que está 

em 13° lugar entre os 16 maiores países produtores da 

aquicultura mundial (FAO, 2018). 

O tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 1818) é 

um peixe de água doce e pertencente à família Characidae. Em 

seu habitat natural alimenta-se comumente de frutos e 

sementes duras, apesar de ser uma espécie onívora. É o 

segundo peixe mais produzido e comercializado no Brasil. Em 

2016, o tambaqui constituiu cerca de 30% de todos os peixes 

produzidos no país, representando uma despesca de 
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aproximadamente 137 mil toneladas (IBGE, 2016). A sua larga 

comercialização se deve ao domínio das técnicas de produção 

de larvas e sua rusticidade, além de se destacarem pelo 

potencial de crescimento e por possuir boa aceitação no 

mercado consumidor. 

Aproximadamente 30 a 40% do peso de algumas 

espécies de peixe, como o tambaqui, correspondem ao filé, que 

é o produto de maior valor agregado após o processamento. O 

restante (60 a 70%) corresponde a rejeitos. Dentre estes 

rejeitos podem-se citar as vísceras, as escamas, pele e cabeça 

(SILVA et al., 2014). Este fato ocasiona um problema, pois o 

pescado constitui umas das principais fontes de alimento para 

a população, desta maneira, seu processamento gera um 

grande volume de resíduos sólidos, que na maioria das vezes 

são descartados in natura no ambiente ocasionando uma 

grande poluição no solo e em corpos d’água. 

Alguns destes resíduos são pouco utilizados na 

produção de silagem e hidrolisados proteicos (MURTHYET et 

al., 2017; VILLAMIL et al., 2017). No entanto, estes descartes 

negligenciados podem ser fontes de biomoléculas de alta 

demanda industrial. Estudos têm demonstrado que vários tipos 

de enzimas, incluindo proteases ácidas como a pepsina, podem 

ser extraídas de vísceras de peixes (GOMEZ et al., 2018).   

Enzimas proteolíticas, ou proteases, são responsáveis 

pela catálise da quebra de ligações peptídicas (NELSON; COX, 

2014). Esta classe de enzimas é uma das mais utilizadas em 

processos industriais, e são fontes alternativas de baixo custo 

que estão sempre em prospecção. As proteases podem ser 

obtidas a partir de microrganismos, que é a fonte mais utilizada 
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atualmente, mas também podem ser encontradas em diferentes 

tecidos animais e vegetais.  

No meio industrial, as proteases são utilizadas na 

produção de alimentos para nutrição humana e animal, 

produção de medicamentos, detergentes, queijo, 

processamento de anticorpos, extração de colágeno e gelatina, 

podendo também ser utilizadas em produtos para o controle 

biológico de fungos (TAVANO, 2013; BEZERRA; FREITAS-

JÚNIOR, 2015; LIU et al., 2015; BKHAIRIA et al., 2016; 

MURTHYET et al., 2017; ROCHA et al., 2017; AHMAD et al., 

2018; DENG et al., 2018; LI et al., 2018; AGUILLAR; SATO, 

2018). Além disso, as proteases podem ser empregadas no 

processamento de couro animal como um substituto para 

processos envolvendo produtos químicos tóxicos (SILVA et al., 

2014). 

Muitos pesquisadores vêm demonstrando que as 

vísceras de peixe, um dos resíduos mais abundantes do 

processamento, têm amplo potencial biotecnológico como fonte 

de enzimas proteolíticas (BEZERRA; FREITAS-JÚNIOR, 

2015). A demanda por enzimas de pescado têm surgido e 

aumentado principalmente por parte da indústria alimentícia 

(BKHAIRIA et al., 2016). 

Com base nestas informações, o objetivo deste trabalho 

foi extrair e caracterizar as proteases ácidas digestórias 

presentes no estômago do peixe C. macropomum.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As vísceras do tambaqui foram doadas pela Escola 

Agrícola de Jundiaí (UFRN) sendo transportadas sob 
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refrigeração (4°C) para o Laboratório de Biomoléculas de 

Organismos Aquáticos do Departamento de Biologia Molecular 

no Campus I da Universidade Federal da Paraíba. Os 

estômagos foram pesados e homogeneizados mecanicamente 

utilizando uma solução de NaCl 0,9% em água destilada de 

acordo com Santos et al. (2013). O extrato bruto (EB) foi obtido 

após acidificação com HCl 0,1M por 20 minutos, seguida de 

centrifugação a 10.000 xg, a 4°C, durante 20 minutos. Em 

seguida o EB foi armazenado à -20ºC para posterior utilização. 

A atividade proteolítica ácida foi determinada de acordo 

com Bkhairia et al. (2016), utilizando hemoglobina 2% (m/v) em 

HCl 0,03M como substrato. O ensaio foi realizado em triplicata 

e o resultado foi determinado em leitor de microplacas Multiskan 

GO (Thermo). Uma unidade de atividade enzimática foi 

determinada como sendo a quantidade de enzima capaz de 

promover uma alteração de 0,001 na absorbância a 280nm. A 

quantificação de proteínas solúveis totais foi determinada 

através do método de Bradford et al. (1976), utilizando albumina 

de soro bovino como padrão. 

Os efeitos do pH e temperatura sobre a atividade 

proteolítica do EB foi determinada de acordo com Bkhairia et al. 

(2016). Para avaliar os efeitos da temperatura, foram feitos 

testes com temperaturas entre 25°C e 70°C com acréscimo de 

5°C a cada ponto experimental, utilizando hemoglobina 2% em 

HCl 0,03M como substrato. Para avaliar os efeitos do pH sobre 

a atividade enzimática do EB foram utilizados tampões glicina-

HCl 0,2M (pH 1,5 a 2,5) e citrato-fosfato (pH 3,0-7,0) utilizando 

como substrato hemoglobina 2,5% em água destilada. Quanto 

à estabilidade ao pH foi utilizado 10 μL da amostra enzimática 

e 10 μL de tampão com determinado pH. Foram misturados e 
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condicionados em banho de gelo por 30 minutos. Logo em 

seguida a esta mistura foi adicionada hemoglobina 2% por mais 

30 minutos a 37°C.  

O efeito de íons metálicos cloretos de alumínio (Al), 

cobre (Cu), magnésio (Mg), chumbo (Pb), manganês (Mn), 

cálcio (Ca), sódio (Na), mercúrio (Hg) e cádmio (Cd), sobre a 

atividade enzimática foi realizado segundo Santos et al. (2013), 

incubando-se o extrato bruto com a solução de íons na 

concentração inicial de 10mM, na proporção de 1:1, durante 30 

minutos.  

  O efeito de inibidores de proteases sobre a atividade 

enzimática foi avaliado utilizando-se soluções de Pepstatina A 

(50 µgmL-1) e PMSF (Phenyl-Methyl-Sulfonyl Fluoride) (1mM). 

O efeito do DTT (Ditiotreitol) (1mM) sobre a atividade 

enzimática também foi avaliado. Controles negativos e positivos 

foram realizados para cada solvente e inibidor. 

Para a realização da eletroforese utilizou-se a 

metodologia descrita por Laemmli (1970), utilizando gel de 

acrilamida/bis-acrilamida a 12% com dodecil sulfato de sódio. 

Para a realização do zimograma foi realizada uma PAGE nativa. 

Após a corrida eletroforética o gel foi incubado em solução de 

HCl 0,03M por 30 minutos e em seguida incubado com solução 

de hemoglobina 2% em HCl 0,03M por 90 minutos a 37°C.  

Todos os ensaios anteriormente descritos foram 

realizados em triplicata. Os dados referentes ao ensaio de 

inibição e efeito de íons foram analisados estatisticamente 

através de ANOVA one way e teste de Tukey. O software 

utilizado foi o OriginPro 8 e o nível de significância adotado foi 

de p< 0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As proteases presentes no EB do estômago de C. 

macropomum apresentaram uma atividade específica de 

28510,2 Umg-1 de proteína a 37°C. A atividade proteolítica 

máxima destas enzimas foi observada na temperatura de 50°C 

(Figura 1). Além disso, vale salientar que as enzimas 

mantiveram mais de 40% da atividade máxima na temperatura 

de 55°C. Outros autores relataram temperatura ótima de 

proteases ácidas de diversos organismos entre 40 e 55°C. De 

acordo com Bkhairia et al. (2016), as proteases encontradas em 

vísceras do peixe Liza aurata alcançaram sua atividade máxima 

em 40°C, enquanto Gomez et al. (2018) estudaram proteases 

presentes em Prochilodus lineatus, um peixe de água doce, e 

encontraram a temperatura ótima igual a 45°C. Outros estudos 

como de Cuenca-Soria et al. (2013), Kadek et al. (2013) e 

Souza et al. (2017) relataram a temperatura ótima de 55°C para 

proteases ácidas do peixe Cichlasoma urophthalmus, da planta 

Nepenthes gracilis e do fungo Aspergillus foetidus, 

respectivamente. Feijoo-Siota et al. (2018) relataram para uma 

protease ácida de Pichia pastoris, uma espécie de levedura, 

temperatura ótima de 50°C, assim como Miura et al. (2015) para 

a pepsina purificada do peixe Micropterus salmoides, resultados 

semelhantes ao encontrado no presente estudo. 
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Figura 1. Temperatura ótima das proteases ácidas do 
estômago de C. macropomum. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Além de estabelecer a temperatura ótima, a estabilidade 

térmica é outra importante característica a ser determinada, 

pois mostra em quais faixas de temperatura a enzima estudada 

mantém sua estrutura nativa (MENDES, 2016). Adicionalmente, 

a estabilidade térmica de uma enzima é um fator importante 

para avaliar as condições de logística e armazenamento da 

mesma. As proteases ácidas presentes no EB de C. 

macropomum mantiveram 100% de sua atividade catalítica 

após exposição por 60 minutos às temperaturas de 25°C a 40°C 

(Figura 2). Além disso, estas enzimas apresentaram mais de 

50% de sua atividade catalítica após exposição a temperaturas 

de 45°C e 50°C. Em exposição a temperaturas acima de 50°C 

não foi observada atividade enzimática, provavelmente devido 

à desnaturação destas proteínas  
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Figura 2. Estabilidade térmica das proteases ácidas do 
estômago de C. macropomum. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo de 

Bkhairia et al. (2016), no qual as proteases ácidas do estômago 

do peixe L. aurata permaneceram estáveis até 40°C e foram 

inativadas completamente após exposição a 60ºC. Segundo 

Gomez et al. (2018), as proteases ácidas do estômago do peixe 

P. lineatus permaneceram estáveis até 45°C, enquanto que as 

enzimas expostas a temperaturas acima de 80°C estiveram 

completamente inativas. Já Cuenca-Soria et al. (2013) 

relataram que as proteases ácidas do estômago do peixe C. 

urophthalmus foram estáveis na faixa de temperatura entre 

35°C e 45°C. 

Assim como a temperatura, é importante determinar o pH 

ótimo das enzimas e também avaliar o efeito da estabilidade ao 

pH, ou seja, o intervalo ou a faixa de pH que irá conferir melhor 

estabilidade à enzima, para que seja possível avaliar os 

processos industriais em que poderão ser aplicadas e sua 
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condição de armazenamento em solução sem que ocorra 

degradação enzimática (MENDES, 2016). O pH ótimo para a 

atividade das proteases ácidas presentes no EB foi 

determinado como pH 2,5 (Figura 3).  

 

Figura 3. pH ótimo das proteases ácidas do estômago de C. 
macropomum. 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Estudos anteriores mostram que o pH ótimo para 

proteases ácidas, entre elas a pepsina, estão em torno de 2,0 e 

4,0 (CUENCA-SORIA et al., 2013). O pH ótimo encontrado por 

Bkhairia et al. (2016), Vannabun et al. (2014) e Cuenca-Soria et 

al. (2013) para as proteases ácidas do estômago das espécies 

de peixes L. aurata, Pangasianodon gigas e C. urophthalmus, 

respectivamente, foi igual a 3,0. Gomez et al. (2018) 

observaram um pH ótimo igual a 2,0 para as proteases do 

estômago do peixe P. lineatus. Miura et al. (2015) encontraram 

um pH ótimo igual a 2,0 para uma pepsina do peixe M. 

salmoides. Kadek et al. (2014), para uma protease ácida obtida 
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da planta N. gracilis, relataram um pH ótimo de 2,2. Estes 

resultados mostram resultados próximos ao observado para as 

proteases ácidas de C. macropomum. 

As proteases ácidas presentes no EB mantiveram-se 

estáveis na faixa de pH entre 1,5 e 7,0 (Figura 4).  

 

Figura 4. Estabilidade das proteases ácidas do estômago de C. 
macropomum a variações de pH. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Bkhairia et al. 

(2016), onde as proteases do estômago do peixe L. aurata 

permaneceram estáveis na faixa de pH entre 3,0 e 7,0. As 

proteases ácidas presentes no estômago do peixe P. lineatus 

permaneceram estáveis apenas na faixa de pH entre 1,0 e 5,0 

(GOMEZ et al., 2018). Um estudo feito com a planta Withania 

coagulans mostrou proteases ácidas com estabilidade entre pH 

1,5 e 9,0 (SALEHI et al., 2017). O fato das proteases ácidas do 

estômago de C. macropomum serem inativas a partir do pH 4,0 

e estáveis na faixa de pH de 4,0 a 7,0 pode facilitar a 
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comercialização destas enzimas em soluções estáveis, sem o 

risco de ocorrer proteólise. 

Resultados anteriores reportados por Bezerra et al. 

(2000) observaram parâmetros físico-químicos diferentes para 

a atividade proteolítica das proteases presentes no extrato bruto 

do estômago de C. macropomum, como pH e temperatura 

ótimos (1,75 e 35ºC, respectivamente). Esta diferença poderia 

ser explicada pela existência de polimorfismos ou influência de 

fatores relacionados ao cultivo que promovam a expressão de 

isoformas diferentes destas proteases. Entretanto, neste 

contexto, e para a espécie C. macropomum, nenhum estudo foi 

encontrado. 

Quanto aos inibidores de proteases, a Pepstatina A é um 

inibidor específico de proteases aspárticas, como a pepsina, 

impedindo sua ligação com o substrato (MOTWANI et al., 

2015). Desta maneira, pode causar inibição total de sua 

atividade proteolítica, como demonstram outros trabalhos 

(CUENCA-SORIA et al., 2013; HSIAO et al., 2014; MIURA et 

al., 2015) e pode ser observado também para a atividade 

proteolítica das proteases do EB de C. macropomum (Tabela 

1). Pode-se então concluir que as proteases presentes no 

extrato bruto do estômago de Colossoma macropomum são 

proteases aspárticas, provavelmente do tipo pepsina símile. 

Outros estudos demonstraram alta inibição de proteases 

aspárticas de peixes pela Pepstatina A (BKHAIRIA et al., 2016; 

GOMEZ et al., 2018).  

Por ser um inibidor específico para serino-proteases, 

esperava-se que o PMSF não promovesse efeito sobre a 

atividade catalítica de proteases aspárticas. Entretanto, a 

atividade das proteases ácidas presentes no EB de C. 
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macropomum sofreu ativação na presença do PMSF, um 

inibidor clássico de serino-proteinase. Resultados similares 

foram relatados por Souza et al. (2017) e Gomez et al. (2018) 

para as proteases presentes em A. foetidus e P. lineatus, 

respectivamente. Contudo, Bkhairia et al. (2016) demonstraram 

que a protease ácida presente em L. aurata foi ligeiramente 

inibida pelo PMSF (3% de inibição). Interações entre inibidores 

específicos de outras classes de proteases, como o PMSF, com 

proteases aspárticas ainda não foram investigadas 

detalhadamente, para que se possa explicar os resultados 

relatados na literatura e neste trabalho. O Ditiotreitol (DTT), um 

agente redutor, não promoveu efeito sobre a atividade 

enzimática das proteases ácidas do EB de C. macropomum, o 

que pode indicar a ausência de pontes dissulfeto nestas 

enzimas.  

A atividade proteolítica destas enzimas foi fortemente 

inibida pelos íons metálicos Al3+, Cd2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+ e sofreu 

ativação pelo íon Ca2+, um conhecido ativador de proteases 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Efeito de inibidores e íons metálicos sobre a atividade 
das proteases ácidas do estômago de C. macropomum. 

Inibidor 
Atividade 

residual (%) 
Inibição 

(%) 

DTT  101,87 ± 5,5 a 0 

Pepstatina A 0,00 ± 0,8 a 100 

PMSF 170,71 ± 7,8 b 0 

Controle  100 ± 0,0 a 0 

Íon     

Controle  100 ± 0,0 a 0 
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Al3+ 26,47 ± 2,1 b 73,53 

Ca2+ 127,69 ± 1,3 c 0 

Cd2+ 26,19 ± 0,5 d 73,81 

Cu2+ 34,55 ± 4,3 e 65,45 

Hg2+ 107,79 ± 1,0 f 0 

Mg2+ 23,66 ± 2,1g 76,34 

Mn2+ 24,88 ± 3,5 h 75,12 

Na+ 111,26 ± 1,4 i 0 

Pb2+ 104,22 ± 3,6 j 0 
Letras sobrescritas diferentes significam diferenças estatísticas em relação 

ao controle (p<0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nenhum efeito foi observado em relação ao Hg2+ e Pb2+ 

nas concentrações testadas. Segundo Souza et al. (2017), o os 

íons metálicos Cu2+ e Mg2+ não promoveram efeitos sobre a 

atividade de uma protease ácida do fungo A. foetidus, sendo 

observado um ligeiro aumento da atividade proteolítica desta 

enzima na presença de Ca2+. A ativação pelo Ca2+ reforça seu 

importante papel na estabilização da estrutura terciária de 

muitas enzimas (SUN et al., 2017). Segundo Gomez et al. 

(2018), o Ca2+ e Mg2+ estimularam a atividade de várias 

pepsinas de peixe e em seu estudo com o peixe P. lineatus 

observou-se um aumento de 10% quando este íon foi 

adicionado à reação. 

O perfil proteico do EB do estômago de C. macropomum 

foi avaliado através de eletroforese em gel de poliacrilamida 

contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). Foi possível 

identificar bandas com massa molecular entre 14 e 200 kDa 

(Figura 5).  
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A protease aspártica purificada do fungo Rhizopus 

oryzae apresentou massa molecular de aproximadamente 39 

kDa (HSIAO et al., 2014). Pepsinas purificadas do estômago de 

peixes tem sido relatadas com massa molecular na faixa de 30 

a 45 kDa (GOMEZ et al., 2018). Nesta mesma faixa podemos 

observar a existência de bandas proteicas no EB do estômago 

de C. macropomum.  A zimografia é um método de eletroforese 

que determina a atividade proteolítica. Desta forma, foi possível 

observar a presença de três proteases ácidas que podem ser 

isoformas de pepsina do tambaqui (Figura 5). Outros estudos 

relataram somente uma protease ácida presente no zimograma 

do extrato bruto do peixe L. aurata (BKHAIRIA et al., 2016) e de 

A. foetidus (SOUZA et al., 2017). 

 

Figura 5. SDS-PAGE e zimograma do extrato bruto do 
estômago de Colossoma macropomum 

 
A) Zimograma do EB do estômago do tambaqui. B) SDS-PAGE do EB do 

tambaqui. EB – Extrato Bruto; MM – Marcador Molecular (Sigma®) 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Através deste estudo foi possível identificar a presença 

de três proteases aspárticas, com características de enzimas 

do tipo pepsina símile, no extrato bruto do estômago de C. 

macropomum. A alta atividade proteolítica destas enzimas em 

temperaturas elevadas e suas demais características físico-

químicas demonstram que o estômago desta espécie é uma 

fonte de proteases ácidas com características que propiciam 

não só seu armazenamento e transporte, mas também suas 

aplicações em processos industriais.  
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RESUMO: Dentre as culturas mais significantes do setor 
agrícola brasileiro destaca-se o algodão. A fibra têxtil é utilizada 
nas indústrias de fiação e confecção, além de ser utilizado para 
extração de óleos e proteínas utilizados na alimentação. Dentre 
as pragas que acometem o algodoeiro, destaca-se a lagarta-da-
maçã, que pode atacar estruturas vegetais causando perda na 
produção. O controle dessa praga acontece principalmente pela 
utilização de inseticidas químicos e essa prática pode levar ao 
desenvolvimento de resistência. Visando buscar uma 
alternativa mais eficaz, barata e que cause o menor impacto 
ambiental para o controle dessa praga, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar a especificidade e o potencial bioinseticida 
de fungos entomopatogênicos sobre a lagarta-da-maçã do 
algodoeiro. Foi realizado um bioensaio com três repetições 

mailto:adnasousa@cbiotec.ufpb.br


CAPACIDADE BIOINSETICIDA DE FUNGOS FILAMENTOSOS 
ENTOMOPATOGÊNICOS SOBRE A LAGARTA DA MAÇÃ-DO-ALGODOEIRO 

Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

793 
 

durante 10 dias, numa concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-

1. Ao final do experimento, observamos que os 05 isolados 
foram patogênicos às lagartas e causaram um efeito letal na 
concentração testada. Aspergillus sp. apresentou a maior taxa 
de mortalidade média (100,0 ± 4,98 %) e o menor TL50 (2,53 
dias), seguido de M. anisopliae var. anisopliae (mortalidade 
média de 97,6 ± 13,60 e TL50 de 5,99). Os cinco isolados 
fúngicos apresentaram potencial para serem utilizados no 
controle biológico da lagarta-da-maçã, diminuindo os danos 
causados por essa praga nas plantações. 
Palavras-chave: Bioinseticida. Controle biológico. Fungos 
entomopatogênicos.  
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o setor agrícola é responsável por grande 

parte dos ganhos econômicos do país, apresentando uma 

participação significativa e crescente na economia brasileira. 

Com o intuito de suprir a alta demanda de alimentos, a produção 

agrícola brasileira tem apresentado um crescimento contínuo 

nos últimos anos, devido ao uso de mão-de-obra acessível, 

grande espaço territorial, produtores rurais experientes, 

detenção de conhecimento e tecnologias relacionadas ao 

processo de produção (CONCEIÇÃO et al., 2014).  

Dentre as culturas cultivadas no Brasil, 

aproximadamente 1,071 hectares são de algodão, cultivado 

principalmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. 

O algodão é a fibra têxtil mais importante, e também fornece 

proteína e óleo que podem ser utilizados na alimentação animal 

e humana. Essa cultura é de grande importância no cenário 

econômico do país por gerar emprego e renda devido ao alto 

número de mão-de-obra necessária na produção (PEREIRA et 

al., 2016).  Além disso, o Brasil ocupa a terceira posição no 
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ranking mundial de exportação de algodão, exportando para 

países como Vietnã, Coréia do Sul e Indonésia. De janeiro a 

agosto de 2015, aproximadamente 313 milhões de toneladas 

de algodão foram exportadas, gerando um faturamento de 

cerca de U$ 480 milhões (CANAL DO PRODUTOR, 2015).  

Apesar desse potencial, com a exploração agrícola cada 

vez mais intensa, o Brasil enfrenta problemas para manutenção 

do crescimento nesse setor devido ao aumento no número de 

pragas (SILVA; BRITO, 2015). O controle dessas pragas nem 

sempre são eficientes, pois por utilizarem do controle químico 

(inseticidas) podem levar ao desenvolvimento de resistência e 

redução da população de inimigos naturais (PAPA, 2006).  

O algodoeiro pode hospedar até 600 espécies de 

herbívoros, onde, aproximadamente 32 dessas espécies 

podem ocasionar grandes prejuízos na produção (TORRES, 

2008). Dentre essas pragas que acometem o algodoeiro, 

destacamos Heliothis virescens (Fabricius, 1777) (Lepidoptera: 

Noctuidae), popularmente conhecida como a lagarta-da-maçã. 

É considerada uma das mais severas por atacar mais de 15 

estruturas vegetais, possibilitar a penetração de micro-

organismos e causar danos irreversíveis levando a grandes 

perdas na produção (PAPA, 2003).  

Geralmente, o monitoramento e controle dessa praga 

ocorrem através do uso de inseticidas químicos (controle 

químico) e plantas geneticamente modificadas como o 

algodoeiro Bt (controle genético), porém não há diferença 

quanto à ocorrência de lagartas H. virescens em plantas de 

algodoeiro Bt e não Bt. Devido a isto, é necessário desenvolver 

uma forma de controle mais eficaz, que não cause resistência 

dos insetos-praga ou leve a danos ambientais. 
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Uma alternativa que tem se destacado no controle de 

pragas em diversas culturas é o controle biológico. Dentre os 

micro-organismos com esse potencial, destacamos os fungos 

filamentosos com atividade entomopatogênica. Esse grupo de 

fungos podem penetrar no hospedeiro através da cutícula e 

produzir toxinas que levam a morte dos insetos-praga 

(ERLACHER et al., 2006). Entre os fungos entomopatogênicos, 

destacamos os gêneros Beauveria, Metarhizium, Aspergillus e 

Penicillium, os quais apresentam ação comprovada no controle 

biológico de vários insetos-praga na agropecuária. Devido ao 

potencial desses fungos no controle biológico, nosso objetivo foi 

avaliar a especificidade e o potencial bioinseticida de fungos 

filamentosos entomopatogênicos (Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae, Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, 

Aspergillus sp. e Penicillium sp.)  na lagarta-da-maçã do 

algodoeiro H. virescens.        

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Origem das linhagens fúngicas 

Foram utilizados cinco isolados fúngicos descritos na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Origem dos isolados de fungos filamentosos com ação 
entomopatogênica. *Linhagem utilizada no controle biológico da cigarrinha 
da cana-de-açúcar no Norte, Nordeste e Sudeste. •Linhagens cedidas pela 
Micoteca URM do Departamento de Micologia/ Universidade Federal de 
Pernambuco/UFPE. ▪Centro Nacional Agropecuário de Recursos Genéticos. 
 

Fonte: Autor. 

 

Origem das lagartas 

As lagartas (estágio L2) foram adquiridas através da 

Empresa Pragas.com (http://www.pragas.com.vc). 

 

  

Espécie 
fúngica 

Substrato de isolamento/Origem 

*•Beauveria 
bassiana – 
Acesso URM 
2915 

Nezara viridula/▪CENARGEM/PR – 1987 

*•Beauveria 
brongniartii – 
Acesso URM 
6504 

Solo de sistema agroflorestal/ Abreu e 
Lima/PE – 2011 

*•Metarhizium 
anisopliae var. 
anisopliae – 
Acesso URM 
4920 

Mahanarva posticata/Usina Serra 
Grande/Maceió/AL – 2005 

Aspergillus sp. Formiga cortadeira/Reserva florestal da 
Universidade Federal da Paraíba, 
Campus I, João Pessoa/PB – 2017 

Penicillium sp. Peças anatômicas/Complexo Laboratorial 
do Centro de Ciências da 
Saúde/Universidade Federal da Paraíba, 
Campus I, João Pessoa/PB – 2016  
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Meio de cultura e manutenção da cultura fúngica 

Foi utilizado o meio de cultura ágar-Sabouraud-dextrose 

contendo 10 g de peptona de carne, 40 g dextrose, 15 g de ágar 

e 1000 mL de água destilada, e o pH mantido corrigido para 5,6. 

As amostras foram repicadas em tubos de ensaio contendo 

meio ágar-Sabouraud-dextrose, mantidas à temperatura 

ambiente durante 15 dias e em seguida, sob refrigeração à 4 

ºC.  

 

Conidiogênese e preparo da suspensão de conídios 

Aspergillus sp., B. bassiana, B. brongniartii, M. anisopliae 

var. anisopliae e Penicillium sp., foram inoculados em meio 

Ágar-Sabouraud-Dextrose 2 %. As placas foram mantidas à 

temperatura de 25 ± 2 °C, por um período de 10 a 15 dias para 

crescimento e conidiogênese. Após esse período, os conídios 

foram coletados, raspando-se a superfície da colônia para a 

realização dos bioensaios. Para o preparo das suspensões de 

conídios, utilizou-se água destilada autoclavada e Tween 80 

0,01 % (v/v). Em seguida, foi estimada a concentração de 

conídios em câmara de Neubauer e as suspensões foram 

padronizadas em 1,0 x 108 conídios/mL-1 para cada isolado 

fúngico. 

 

Avaliação da eficiência e especificidade dos isolados 

fúngicos sobre a lagarta da maçã (Bioensaio) 

A metodologia foi adaptada a partir do trabalho de Santos 

et al. (2007). Para cada espécie de fungo, foi realizado um 

experimento com 180 lagartas, correspondendo a três 

repetições de 15 lagartas para cada tratamento (T1 = 

suspensão de 1,0 x 108 conídios/mL-1 + Tween 80 e T2 Grupo 
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controle = água destilada autoclavada + Tween 80). As lagartas 

foram transferidas individualmente para placas de Petri 

contendo papel de filtro com 1 mL da suspensão de conídios 

mais a dieta de Greene (Tabela 2). As placas foram mantidas à 

temperatura de 25 ± 2 °C e umidade relativa de 70 ± 10 %, 

sendo avaliadas a cada 24 horas durante 10 dias, para 

observação da extrusão do fungo e confirmação da morte pelo 

patógeno. 

 
Tabela 2. Composição da dieta artificial de Greene. 

Dieta de Greene 

             Constituinte            Quantidade 

Feijão branco  102,90 g  

Germe de trigo  82,30 g  

Farelo de soja  41,20 g  

Leite em pó  30,90 g  

Levedura de cerveja  51,40 g  

Ácido ascórbico  4,90 g  

Ácido sórbico  2,50 g  

Nipagin  4,10 g  

Solução vitamínica  8,20 mL  

Tetraciclina  0,10 g  

Formoldeído (40 %)  4,90 mL  

Ágar  18,90 g  

Água  1400,00 mL  

Fonte: BUSATO et al., 2006. 
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Análise estatística 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado. A análise estatística dos dados foi realizada pelo 

teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade, conforme análise de variância (ANOVA) 

utilizando o Proc ANOVA do SAS (SAS Institute, 1999-2001). 

As médias dos tempos letais (TL50) foram determinadas por 

meio do Proc Probit (SAS Institute, 1999-2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No início dos bioensaios, as lagartas de H. virescens 

(estágio L2) apresentaram comportamento agitado, 

deslocando-se rapidamente em várias direções. Ao decorrer do 

experimento, as mesmas deslocavam-se cada vez mais 

lentamente, apresentando um comportamento letárgico. Além 

disso, durante os 10 dias de bioensaio, as lagartas também 

demonstraram visualmente uma diminuição gradativa no 

consumo da dieta.  

A partir do bioensaio observou-se que os isolados de 

Aspergillus sp., B. bassiana, B. brongniartii, M. anisopliae var. 

anisopliae e Penicillium sp., foram patogênicos às lagartas H. 

virescens confirmando a especificidade desses isolados 

fúngicos na concentração de conídios utilizada (1,0 x 108 

conídios/mL-1). A confirmação da mortalidade pelos fungos 

ocorreu através da observação da extrusão dos patógenos 

sobre a cutícula das lagartas (Figura 1). 

No grupo controle não foi observada a extrusão dos 

entomopatógenos, nem seu crescimento sobre os cadáveres 
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das lagartas, visto que não foram utilizados conídios nesse 

grupo. A mortalidade observada pode ter sido resultado do 

isolamento social das lagartas, senescência ou ainda pelo 

estresse causado durante o bioensaio, e não pela infecção dos 

fungos como ocorreu nos grupos experimentais.  

 

Figura 1. Extrusão de fungos entomopatogênicos em cadáveres de lagartas 
de Heliothis virescens. (A) Metarhizium anisopliae var. anisopliae (B) 
Penicillium sp. (C) Beauveria brongniartii (D) Beauveria bassiana (E) 
Aspergillus sp. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Na concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-1, todos os 

isolados foram eficientes promovendo uma taxa de mortalidade 



CAPACIDADE BIOINSETICIDA DE FUNGOS FILAMENTOSOS 
ENTOMOPATOGÊNICOS SOBRE A LAGARTA DA MAÇÃ-DO-ALGODOEIRO 

Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

801 
 

acima de 79 % sobre as lagartas H. virescens. Aspergillus sp. 

apresentou a maior eficácia dentre os isolados fúngicos 

avaliados, apresentando eficiência de 100 ± 4,98 % em relação 

a patogenicidade sobre H. virescens, ocasionando a 

mortalidade de 100 % da população durante o bioensaio. 

Seguido do M. anisopliae var. anisopliae (97,6 ± 13,60 %), B. 

brongniartii (88,9 ± 3,50 %), Penicillium sp. (87,02 ± 11,90 %), 

e por último B. bassiana (79,3 ± 10,02 %) no período de 

incubação de 10 dias, como demonstrado na Tabela 3.  

 
Tabela 3. Eficácia de fungos entomopatogênicos sobre a lagarta Heliothis 
virescens em condições de laboratório na concentração de 108 conídios/mL-

1. Período de incubação - 10 dias (T = 25 ± 2 °C e umidade relativa 70 ± 10 
%) (n=30 para cada isolado fúngico). 

Fungos 
Entomopatogênicos 

Taxa de mortalidade 
(%) (±EP)3 

Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae 

97,6 ± 13,60  

Beauveria bassiana                    79,3 ± 10,02  

Beauveria brongniartii              88,9 ± 3,50  

Aspergillus sp.                             100,0 ± 4,98  

Penicillium sp.  87,02 ± 11,90  

Controle 1,32 ± 0,10 

              CV% 10,1 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Várias espécies de Aspergillus sp. tem sido 

demonstradas como potenciais patógenos para diversas 

pragas. Em um estudo in vitro utilizando A. flavus para o 

controle de adultos da Musca domestica verificou-se a 

mortalidade de 100 % dos insetos em apenas 3 dias de 

avaliação (NUNES et al., 2002). Outra espécie recém 
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descoberta desse gênero, A. oryzae, demonstrou-se eficaz no 

controle do gafanhoto Locusta migratoria, ocasionando 

infecção desse inseto no 6o dia após a inoculação dos conídios 

e mortalidade dos indivíduos por depleção nutricional e 

alterações nas funções fisiológicas do inseto ocasionada por 

possíveis toxinas produzidas pelo fungo (ZHANG et al., 2015). 

Aspergillus sp. (BC 639) também foi eficaz no controle de 

Creontiades dilutus (mírideo verde) em culturas transgênicas de 

algodão Bt sendo capaz de controlar as infestações por essa 

praga, mantendo um número benéfico de insetos, que não é 

capaz de causar prejuízos para a plantação (MENSAH; 

AUSTIN, 2012).  

M. anisopliae mostrou especificidade nas lagartas H. 

virescens nesse estudo, também já foi descrito como patógeno 

de um grande número de insetos. O isolado CG34 apresentou 

atividade entomopatogênica sobre larvas L3 de Muscina 

stabulans (moscas sinantrópicas conhecidas como “falsa 

mosca dos estábulos”) ocasionando mortalidade das larvas e 

reduzindo viabilidade das pupas (ZIMMER et al., 2010). M. 

anisopliae também demonstrou-se eficaz no controle de 

formigas Atta cephalotes (L.) ocasionando 100 % de 

mortalidade nos formigueiros tratados com esse isolado fúngico 

(LOPEZ; ORDUZ, 2003). Para o controle da cigarrinha-das-

raízes (Mahanarva fimbriolata), praga da cana-de-açúcar, M. 

anisopliae também se destacou como um potencial agente de 

controle biológico, reduzindo a população da praga em até 91,2 

% (DINARDO–MIRANDA et al., 2004).  

Penicillium sp. também é um gênero que vem sendo 

estudado como entomopatógeno de diversas espécies. P. 

Corylophilum e P. janthinellum demonstraram especificidade 



CAPACIDADE BIOINSETICIDA DE FUNGOS FILAMENTOSOS 
ENTOMOPATOGÊNICOS SOBRE A LAGARTA DA MAÇÃ-DO-ALGODOEIRO 

Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

803 
 

aos mosquitos Aedes fluviatilis, Anopheles aquasalis e Culex 

quinquefasciatus, confirmando seu potencial no controle 

biológico desses vetores (COSTA et al., 1998). Em 

experimentos in vitro, outra espécie desse gênero, P. citrinum, 

também foi eficaz no controle de Culex quinquefasciatus, 

ocasionando 100 % de mortalidade em larvas na fase L3 

(MAKETON et al., 2013).   

Os valores de TL50 para os cincos isolados testados 

encontram-se na Tabela 3, onde se pode constatar também a 

viabilidade dos conídios, que variaram de 85 a 99 %. A menor 

viabilidade foi observada para Penicillium sp. o qual apresentou 

um valor de TL50 de 6,82 dias. A viabilidade dos conídios está 

diretamente relacionada com eficácia/especificidade sobre H. 

virescens, já que o TL50 foi considerado de satisfatório a alto 

para os isolados fúngicos avaliados. De acordo com ALVES 

(1998) a baixa viabilidade de conídios reflete a perda de 

virulência do isolado ou a presença de condições desfavoráveis 

para o início do processo germinativo dos conídios. Como foi 

realizado um experimento com três repetições numa única 

condição (T = 25 ± 2 °C, umidade relativa 70 ± 10 % e tempo 

de avaliação 10 dias) não foi possível determinar se essas 

condições poderiam influenciar no valor da viabilidade dos 

conídios. 

Apesar de B. bassiana apresentar a menor taxa de 

mortalidade dentre os isolados fúngicos analisados nesse 

estudo, essa espécie foi eficiente em relação ao tempo letal50 

(TL50). B. bassiana ocasionou a infecção e morte de 50 % da 

população em apenas 3 dias, o melhor resultado depois de 

Aspergillus sp. que levou a morte de 50 % da população em 

aproximadamente 2 dias (Tabela 4). Esse resultado demonstra 
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que nem sempre o entomopatógeno mais eficiente garante uma 

mortalidade total da população. B. bassiana ocasionou a morte 

de aproximadamente 79,3 % das lagartas de H. virescens, a 

menor taxa de mortalidade entre os isolados fúngicos 

analisados, mas em compensação apresentou uma alta 

especificidade em relação a lagarta, levando a morte de 50 % 

dos insetos em um curto período de tempo. 

 

Tabela 4. Viabilidade de conídios e Tl50 (dias) para a lagarta Heliothis 
virescens tratadas com fungos entomopatogênicos. Concentração de 108 
conídios/mL-1. Período de incubação - 10 dias (T = 25 ± 2 °C e umidade 
relativa 70 ± 10 %) (n=30 para cada isolado fúngico). 1Valores das equações 
obtidas pela análise de probit, onde Y = probit e X = concentração. 2O valor 
de t é crucial para a determinação do coeficiente angular, sendo os valores 
inferiores a 1,96 indicam que não há significância da regressão. 3Não 
significativo. 

Tratamentos Viabilida
de (%) 

TL50 

(dia) 
Equação1  t2 

1) 
Metarhizium 
anisopliae 
var. 
anisopliae 

91 5,99 Y= 0,1782 + 2,8522 
log X      

2,85 

2) Beauveria 
bassiana                    

90 3,00 Y=2,9145 + 1,3001 
log X 

5,01 

3) Beauveria 
brongniartii              

95 3,61 Y=2,1907 + 1,1321 
log X 

3,09 

4) Aspergillus 
sp.                             

99 2,53 Y=1,6001 + 5,1725 
log X 

2,83 

5) Penicillium 
sp.  

85 6,82 Y=1,2374 + 2,2291 
log X 

6,75 

6) Controle 0 0 ns3 0 

Fonte: Autor, 2018. 
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Vários estudos já demonstraram as espécies de 

Beauveria como entomopatogênicas para diversas pragas. B. 

brongniartii é o principal patógeno do besouro Melontha 

melolontha L. e já foi utilizado no controle dessa praga em 

pomares e pastagens na Europa, o que foi o gatilho para o 

desenvolvimento de um produto comercial que já está 

disponível na Suíça desde 1991 (Beauveria-Schweizer, E. 

Schweizer Seeds, Suíça) (KELLER et al., 1997). B. bassiana 

também já foi utilizado para o controle de Tetranychus urticae, 

a principal espécie de ácaro-praga, pertencente a mesma 

família do ácaro-vermelho-do-cafeeiro. Um produto comercial 

(Naturalis®) desenvolvido a partir de uma linhagem de B. 

bassiana já está disponível no mercado e foi utilizado para o 

controle de T. urticae no cultivo de rosas em casas de 

vegetação, promovendo taxas de mortalidade superiores a 80 

% (CHANDLER et al., 2000). 

A variação na virulência dos isolados observadas no 

bioensaio utilizando as lagartas H. virescens pode ser explicada 

pela variabilidade genética dos fungos entomopatogênicos, o 

que ocasiona em diferenças na produção de enzimas que 

interferem na adesão e penetração da cutícula do hospedeiro, 

e ainda na produção de toxinas, na capacidade de colonização 

e na especificidade de cada isolado fúngico (ZIMMERMANN, 

2007). Essas diferenças entre os fungos entomopatogênicos 

reforçam a necessidade da utilização de critérios para seleção 

dos melhores isolados potenciais para utilização no controle 

biológico. Estudos indicam que a atividade de proteases auxilia 

os fungos entomopatogênicos no mecanismo de infecção do 

hospedeiro, através da hidrólise da cutícula facilitando os 

processos de adesão e penetração do fungo através do 
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exoesqueleto do inseto (BIDOCHKA; KHACHATOURIANS, 

1987).  

Os fungos entomopatogênicos podem contar com 

diversos mecanismos de ação já descritos nesse trabalho e, 

portanto, apresentam baixa probabilidade de os hospedeiros 

desenvolverem resistência (DELGADO; MURCIA-ORDOÑEZ, 

2011). 

A seleção da melhor linhagem fúngica entomopatogênica 

deve levar em conta as características do fungo e as 

características do inseto-praga. Dentre as características do 

entomopatógeno que devem ser consideradas destacam-se a 

capacidade de reprodução, patogenicidade e virulência, 

crescimento do micélio, velocidade de germinação, espectro de 

hospedeiros, produção de conídios, capacidade de reprodução 

e resistência às condições ambientais (LA et al., 2013). 

H. virescens é um inseto-praga que causa grandes 

danos econômicos e apresenta a capacidade de desenvolver 

resistência rapidamente à inseticidas químicos, que atualmente 

é a forma de controle mais utilizada contra a lagarta-da-maçã. 

Além dessa problemática, o controle genético de pragas do 

algodoeiro já utilizado através do algodoeiro Bt, não é eficiente 

contra H. virescens, fazendo necessário mais estudos que 

busquem outras alternativas para o controle dessa praga. 

Entretanto, ainda existem poucos estudos envolvendo o 

controle de H. virescens relatados. Um estudo envolvendo 

Trichogramma spp. demonstrou sua capacidade em parasitar 

23,4 % dos ovos de H. virescens (ANDRADE et al., 2009). No 

presente estudo, todas as linhagens fúngicas foram capazes de 

causar mortalidade mínima in vitro de 79 % da população da 

praga em um período de 10 dias, resultado inédito na literatura.  
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CONCLUSÕES   

 Com base nos resultados obtidos nas condições 

estabelecidas e avaliadas neste estudo, conclui-se que os 

isolados de M. anisopliae var. anisopliae, B. bassiana, B. 

brongniartii, Penicillium sp. e Aspergillus sp. apresentaram 

especificidade e efeito letal às lagartas H. virescens (estágio L2) 

na concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-1. Entre os isolados, 

Aspergillus sp. apresentou a maior taxa de mortalidade média 

(100,0 ± 4,98 %) e o menor TL50 (2,53 dias) na concentração de 

conídios testada. 
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RESUMO: Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram-
negativo ubíquo, associado como microrganismo 
biodeteriorador e patógeno oportunista responsável por muitos 
casos de infecções em pacientes debilitados ou 
imunocomprometidos. Diferentes fatores de virulência são 
identificados, no entanto, estas características refletem a 
diversidade fisiológica e metabólica da bactéria, garantindo sua 
persistência em ambientes com elevada pressão seletiva, 
assim como atribui vantagens frente organismos competidores 
por nutrientes e espaço vital. Um dos principais fatores 
implicados nestes fenômenos é a piocianina, um pigmento 
fenazínico fluorescente, de coloração azul-esverdeada 
exuberante, sintetizado por aproximadamente 90-95% das 
isolados de P. aeruginosa. A produção do pigmento é mediada 
por diferentes mecanismos, entretanto, um dos mais frequentes 
ocorre em função de estresses ambientais, geralmente ligados 
à carência de micronutrientes essenciais. Isto torna a bactéria 
um organismo extremamente resiliente e o isolamento de 
isolados com tais características permite sua aplicação em 
estudos de biodegradação de diferentes compostos, por 
exemplo hidrocarbonetos do petróleo. Baseado nisto, o objetivo 
deste trabalho foi isolar isolados de P. aeruginosa de ambientes 
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denominados por hostis, seguindo critérios que consideraram a 
certeza da presença de compostos persistentes ou 
recalcitrantes nos locais do isolamento. No período de sete 
meses foram realizadas 15 coletas de amostras sólidas e 
líquidas das áreas consideradas hostis. Após o crescimento em 
caldo asparagina, a confirmação da espécie se deu em caldo 
acetamida e agar cetrimida. Provas bioquímicas 
complementares e de crescimento à 42ºC foram conduzidas 
para garantir a detecção da espécie por meio dos métodos 
tradicionais de identificação. Posteriormente os isolados 
identificados como P. aeruginosa foram submetidos à 
estimulação da síntese de piocianina e fluoresceína em agar 
King A e King B, respectivamente. Do total de 12 isolados 
acetamida-positivos, 8 produziram piocianina entre 48 e 72h de 
incubação. Dentre as isolados produtoras de piocianina, 5 
também sintetizaram fluoresceína.   
Palavras-chave: Pseudomonadas. Fenazinas naturais. 
Bioativos naturais. Pressão seletiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Bactérias do gênero Pseudomonas são bacilos Gram-

negativos não fermentadores, quimio-heterotróficos, não 

esporulados, oxidase-positivos, retos ou ligeiramente curvados 

e medindo entre 0,5-0,8 μm de largura por 1,5-3,0 μm de 

comprimento. A disposição espacial, aos pares criando uma 

imagem semelhante à uma única célula inspirou a denominação 

do gênero: falsa (pseudo) unidade (mona). A motilidade é 

garantida pela presença de um flagelo polar e a pouca 

exigência nutricional e bem como sua versatilidade metabólica, 

tornam estas bactérias ubíquas, podendo colonizar o solo, água 

e diferentes outros ambientes, tais como ralos de pia, alimentos, 

matéria orgânica em decomposição, pele, mucosas, córnea, 
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águas de injeção, trato respiratório e ambientes hospitalares 

(MURRAY; ROSENTAHAL; PFALER, 2009; IGLEWSKI, 1996). 

As bactérias do gênero Pseudomonas são incluídas no 

grupo das pseudomonadas, ao qual incluem mais de 2 mil 

espécies descritas. P. aeruginosa é a pseudomonada mais 

importante sob diferentes pontos de vista. A bactéria pertence 

ao grupo das pseudomonadas fluorescentes e não é 

considerada um patógeno obrigatório, mas sim, um patógeno 

primariamente oportunista. Em cultivo em meio sólido, as 

colônias apresentam um diâmetro, em média, entre 0,8 e 

2,2 μm e tomam a coloração esverdeada em razão da síntese 

de dois principais pigmentos, de cor azul e amarela. Outra 

característica do cultivo em laboratório é o aroma frutal de uva, 

proveniente da síntese de 2-aminoacetofenona (APHA; AWWA; 

WEF, 2012; MURRAY; ROSENTAHAL; PFALER, 2009). 

O genoma da P. aeruginosa é considerável, medindo 

6,3 Mpb (6.264.403 pb), garantindo uma de suas principais 

características: a versatilidade metabólica. A bactéria utiliza 

mais de 90 moléculas como fonte de carbono para produção de 

biomassa e energia, além de ser dotada de diferentes fatores 

de virulência, os quais conferem vantagens seletivas à P. 

aeruginosa sob condições desfavoráveis além de confirmar sua 

reputação de resiliente (SCOTT-THOMAZ, 2010). 

Dentre os principais fatores de virulência da P. 

aeruginosa destacam-se: produção de alginato, adesinas, 

neuraminidases, lipopolisacarídeo, exotoxina A, enterotoxina, 

exoenzima S, fosfolipase C, elastase, leucociclina e pigmentos 

(MURRAY; ROSENTAHAL; PFALER, 2009). A bactéria 

sintetiza pelo menos cinco diferentes pigmentos comuns à 

pseudomonadas: fluoresceína (amarelo), pioverdina (verde), 

piorrubina A e B (vermelho) e piomelanina (marrom). 
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Em complemento, um pigmento fluorescente azul, 

denominado por piocianina é sintetizado exclusivamente por 90 

a 95% das isolados durante a fase estacionária. Sua função 

ainda em discussão, é possivelmente participar das reações 

que envolvem a produção de superóxido, peróxido de 

hidrogênio e outras formas tóxicas do oxigênio (MULLER e 

MERRET, 2014). Este mecanismo atribui à piocianina uma 

ação antimicrobiana e é empregada pela P. aeruginosa frente 

diferentes organismos competidores (OZYUREK; GUR; 

BILKAY, 2011). Adicionalmente, acredita-se que o pigmento 

participe da redução do íon Fe3+, importante fator de 

crescimento para a bactéria (JAYASEELAN; RAMASWAMY; 

DHARMARAJ, 2014). 

A piocianina é uma fenazina natural bioativa composta 

por duas subunidades de N-metil-1-hidroxifenazina cuja 

molécula precursora é o ácido corísmico, derivado da via do 

ácido chiquímico. A conversão do ácido corísmico em PCA 

(ácido fenazino-1-carboxílico), amarelo, é controlado por sete 

genes, codificados por dois operons. Sugerem-se dois passos 

para a síntese de piocianina a partir do PCA, ambos regulados 

pelos genes, phzM e phzS. No primeiro, ácido 5-metilfenazina-

1-carboxílico betaína (vermelha) é formado, catalizado pela 

metiltransferase fenazina-específica (PhzM), uma S-

adenosilmetionina transferase metil-dependente. No segundo 

passo, ocorre a hidroxilação da betaína do ácido 5-

metilfenazina-1-carboxílico betaína em 1-hidróxi-5-metil 

fenazina (piocianina), catalisada pela PhzS, mono-oxigenase 

flavina dependente (JAYASEELAN; RAMASWAMY; 

DHARMARAJ, 2014). 

A síntese de piocianina também pode ser regulada por 

quorum sensing, processo densidade celular dependente e 
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modulado pela liberação de autoindutores, especificamente do 

tipo homosserrina lactonas - AHL (BAHARI et al., 2017). Por 

outro lado, a piocianina também pode ser o sinal fisiológico para 

a regulação positiva do sistema de quorum sensing, 

controlando genes durante a fase estacionária, permitindo 

resistência e sobrevivência à própria toxina produzida 

(DIETRICH et al., 2006).  

Das e Ma (2013) investigaram a participação do 

pigmento num estudo de emulsificação de hidrocarbonetos, via 

produção de biossurfatantes, observando que quanto mais 

produzida fosse a piocianina, maior foram os índices de 

emulsificação de alguns petroderivados. 

Neste contexto, partindo-se da premissa de que maior 

concentração de piocianina for sintetizada, maior quantidade de 

hidrocarbonetos poderá ser assimilada e transformada, este 

estudo teve por objetivo isolar isolados de P. aeruginosa de 

ambientes considerados hostis e estimular a produção do 

pigmento. Como objetivos secundários, foram realizadas 

provas bioquímicas das isolados bem como seu estoque em 

solução de glicerol. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Definição dos ambientes hostis 

 

A escolha foi baseada na premissa de que as isolados 

de P. aeruginosa sintetizam a piocianina sob situações de 

estresse metabólico, representadas por limitações nutricionais, 

principalmente o tipo do carbono, o oxigênio e especialmente 

fosfato inorgânico, crucial para síntese de metabólitos 

secundários (WHOOLEY e McLOUGHLIN, 1982). Desta forma, 
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foram eleitos como locais de coleta, ambientes com elevado 

grau de pressão seletiva, tais como, solo e tanques de 

combustível de postos de gasolina, embalagens de cosméticos 

para tratamentos capilares, águas de torneira de hospitais, 

água residuária, lodo de estação de tratamento de esgoto e 

corpos de água superficiais que recebem esgoto doméstico. 

 

Coleta e isolamento 

 

Foram utilizados dois tipos de amostras: sólidas (solos, 

lodo e embalagens) e líquidas (águas). As amostras de solo 

foram tomadas de porções cerca de 80-100 g entre a superfície 

e 15 cm de profundidade, da área central, próximo às bombas 

e/ou da área do entorno de sete postos de gasolina na Região 

Metropolitana de João Pessoa-PB. As amostras foram 

acondicionadas em coletores apropriados esterilizados. Deu-se 

preferência por estabelecimentos, cujo estado de conservação 

fosse comprometido, atendendo os seguintes critérios, 

adotados por esta pesquisa: ter o estado de conservação 

visualmente comprometido, considerando a fácil identificação 

de ferrugem nas bombas e/ou estruturas metálicas de 

sustentação, pisos quebrados ou rachados, presença de 

manchas de óleo e/ou vazamento de combustíveis. 

Para as amostras provenientes das embalagens de 

produtos de tratamento capilar foram tomadas, por raspagem, 

com auxílio de um swab na parede interior da embalagem que 

continha material remanescente do produto. Nas embalagens 

com maior abertura a raspagem foi realizada no fundo, 

enquanto que nas com abertura menor, próximo à região das 

tampas, rosqueadas ou do tipo flip top. O material coletado foi 

transferido para tubos de ensaio contendo caldo nutriente, 
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adicionado com 50 mg/L de nistatina (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

USA) e incubados à 37°C, por 24-48h até verificação da 

turvação do meio (GENHARDT et al., 1994). 

As amostras de água foram tomadas assepticamente 

utilizando um volume mínimo de 100 mL, em frascos do tipo 

boro-silicado esterilizados e contendo uma gota de solução de 

tiossulfato de sódio 10% com o propósito de quelar o cloro e 

metais presentes na amostra. Todo o material foi processado 

no Laboratório de Microbiologia Ambiental (CBiotec/UFPB). 

O método 9213 F foi empregado para a obtenção dos 

isolados de P. aeruginosa (APHA, AWWA; WEF, 2012). No 

ensaio presuntivo do solo e do lodo, 10 g de amostra foram 

transferidas para frascos contendo 100 mL de solução salina 

0,85%, sendo homogeneizadas incubadas sob agitação de 

150 rpm, durante 30 minutos. Em seguida, alíquotas de 10 mL 

da suspensão foram transferidas para tubos de ensaio 

contendo caldo asparagina. 

Para as amostras provenientes das embalagens, 

alíquotas das culturas mistas desenvolvidas no caldo nutriente 

foram transferidas por meio de duas alçadas, para tubos de 

ensaio contendo o meio presuntivo, caldo asparagina. 

Das amostras de água, 10 mL de volume foi distribuído 

em tubos de ensaio contendo 10 mL do meio presuntivo, 

preparado em concentração dupla. Todos os tubos foram 

incubados durante 24-48h à 30ºC e considerados positivos com 

a observação de turvação do meio e produção de fluorescência 

sob luz ultravioleta à λ= 360±20nm (CRS, modelo DL-01). 

Dos tubos considerados positivos no teste presuntivo, 

duas alçadas foram transferidas para os tubos contendo o meio 

do teste confirmativo, caldo acetamida, sendo incubados à 30ºC 

durante 24-48h. O método baseia-se na utilização da acetamida 
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com produção de amônia, alterando a coloração do meio de 

vermelho-alaranjado claro para fúcsia, indicando a presença de 

P. aeruginosa. 

Um ensaio complementar em meio sólido foi realizado 

com agar cetrimida, inoculados pela técnica do esgotamento e 

incubados à 30ºC por 48h para verificação de colônias isoladas, 

com formação ou não de pigmento. Após, uma colônia foi 

purificada com repique em agar nutriente e posteriormente 

mantida em agar nutriente inclinado, sob refrigeração à 4°C, 

sofrendo manutenções por meio de repiques periódicos. 

 

Caracterização bioquímica complementar 

 

A identificação bioquímica dos isolados foi realizada 

utilizando kit Bactray III® (Laborclin, Pinhais, Brasil). Cada 

unidade é composta por 9 provas bioquímicas: tolerância à 

cetrimida, utilização de acetamida, arginina, malonato, maltose, 

utilização do citrato, hidrólise da esculina, prova da urease e 

metabolização do triptofano. Os procedimentos do ensaio foram 

conduzidos de acordo com as instruções do fabricante. 

Foram confeccionadas suspensões das isolados a partir 

de culturas recentes em água destilada estéril (pH 7,0±0,2) de 

modo a se obter turvação equivalente ao tubo n° 0,5 da escala 

de McFarland (≈108 UFC/mL). Após homogeneização em 

vórtex, 1 mL da suspensão foi inoculada a cada conjunto e a 

distribuição nos poços contendo os substratos foi realizada por 

meio de movimentos repetidos e lentos, sob um ângulo de 45°. 

Os kits foram incubados por 24h à 30°C sob atmosfera úmida e 

revelados após este tempo. A sequência numérica referente 

aos resultados positivos e negativos foi comparada às 
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codificadas no sistema de identificação, versão web, disponível 

em: <http://www.laborclin.com.br/bactray/default.asp>. 

 

Estímulo da produção de piocianina 

 

Cultivos recentes dos isolados de P. aeruginosa, 

incubadas por 24h à 30ºC foram transferidos para tubos de 

ensaio contendo meio King A (KING; WARD; RANEY, 1954). A 

incubação se deu à 42°C por 24-48h, podendo ser estendida 

até 72h, quando foi observado o crescimento ou não das 

colônias, apresentando coloração típica, azul-esverdeada, 

difundida no meio. 

 

Estímulo da produção de fluoresceína 

 

Foram repetidas as mesmas condições descritas 

anteriormente, empregando neste caso, o meio King B (KING; 

WARD; RANEY, 1954). A fluoresceína foi observada se a 

coloração amarela estivesse difundida no meio. 

 

Criopreservação 

 

Todos os isolados de P. aeuginosa produtores e não 

produtores de piocianina foram preservadas em freezer em 

solução de glicerol 20% (v/v). A suspensão da bactéria foi 

preparada, vertendo cerca de 5-10 mL da solução de glicerol 

para os tubos contendo agar nutriente inclinado abrigando uma 

cultura recente de P. aeuginosa incubada à 30ºC por 24-48h. 

Após introduzida a solução de glicerol, cada tubo foram 

suavemente agitado para concentrar a suspensão e o volume 

de 1,5 mL foi transferido para microtubos. Posteriormente, os 
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microtubos foram congelados (SAEKI; FARHAT; PONTES, 

2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo de sete meses foram realizadas 15 coletas, as 

quais o tipo e local da amostragem estão resumidas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Locais de isolamento e tipo de amostras dos isolados 

de Pseudomonas sp. 
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As amostras positivas no caldo asparagina foram 

testadas com os meios confirmativos, líquido e sólido, bem 

como crescimento no caldo estimulante da produção de 

piocianina e outros pigmentos fluorescentes. 

Das 15 linhagens testadas, 12 foram confirmadas como 

P. aeruginosa (80%) e desse total, 8 (67%) produziram 

piocianina em meio King A e 5 delas (62,5%) também 

produziram fluoresceína. Na Tabela 2 os resultados dos testes 

bioquímicos complementares estão sumarizados. 

 

Tabela 2. Testes bioquímicos e complementares nos isolados 

de pseudomonadas 

 
+ resultado positivo, − resultado negativo, NR – não realizado 
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A piocianina foi sintetizada pelas linhagens no período de 

tempo compreendido entre 48 e 72h de incubação, entretanto 

apenas a linhagem A necessitou um tempo maior, como 

observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Tempo de incubação para o surgimento da coloração 

azul-esverdeada  

 
P. aeruginosa é uma bactéria oportunista, comum a 

diversos ambientes e a piocianina é considerada seu principal 

fator de virulência (SALES-NETO et al., 2016), particularmente 

por ser exclusiva da espécie (BELLIN et al., 2014). O pigmento 

é desejado como elemento confirmativo quando as técnicas 

tradicionais de microbiologia são empregadas para a detecção 

da bactéria. Embora bastante empregados, os métodos 

fundamentados em características fenotípicas podem gerar 

resultados falhos ou mesmo impedir o isolamento da bactéria, 

por diferentes razões que vão da composição do meio à 

variabilidade genética das linhagens (ATZÉL et al., 2008). 
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Praticamente todos os protocolos aplicados no 

isolamento, detecção e quantificação de P. aeruginosa 

resumem-se na versatilidade metabólica da bactéria. P. 

aeruginosa é hábil em utilizar certos compostos, inibitórios à 

uma gama de microrganismos, porém a produção do pigmento 

ainda é a chave principal na interpretação dos resultados 

(APHA; AWWA, WEF, 2012). 

Os meios de isolamento geralmente apresentam na sua 

composição: glicerol, cetrimida, acetamida e manitol, 

associados (MOSSEL e INDACOCHEA, 1971) ou formulados 

aos pares ou individualmente (ATZÉL et al., 2008). A 

especificidade da P. aeruginosa à cetrimida pode chegar a 95% 

(TSORAEVA e MARTÍNEZ, 2000), porém não garante 

exclusividade de crescimento para a espécie. Outras 

Pseudomonas sp. podem se desenvolver em meio contendo 

cetrimida (BUREAU OF MICROBIAL INVESTIGATION, 2005). 

A escassez nutricional, especialmente relacionada aos 

íons PO4
-3 e Ca+2, forçam as linhagens produtoras de 

piocianina, desenvolverem o pigmento que se difunde no meio 

(WHOOLEY e MCLOUGHLIN, 1982; KING; WARD; RANEY, 

1954). Esta produção inicia-se geralmente no início da fase 

estacionária que é dependente do tempo de geração das 

linhagens. A bactéria sob estas condições de cultivo tende a 

apresentar um tempo de geração variando entre 3 e 6h 

(TAGMANINI e GONZÁLES, 1997), o que justifica a aparição 

da coloração azul-esverdeada entre 48 ou 72h após o início da 

incubação. 

A produção de piocianina em meios tradicionais 

empregados na rotina de um laboratório de Microbiologia, 

fundamenta-se no estado energético da P. aeruginosa, que é 

reduzido em condições de baixa concentração de nutrientes, 
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resultando na diminuição da taxa de crescimento e aumentando 

a concentração do pigmento. Por outro lado, sob condições 

nutricionais favoráveis, a capacidade de geração de energia 

aumenta, refletindo no incremento da taxa de crescimento, com 

repressão da síntese de piocianina (WHOOLEY e 

MCLOUGHLIN, 1982). 

Esta hipótese, levantada há mais de 35 anos, pode ser 

discutida nas observações do desempenho da P. aeruginosa 

em ambientes com elevada pressão seletiva, tais como lagoas 

de estabilização (VASCONCELOS; LIMA; CALAZANS, 2010), 

hospitais (KERR e SNELLING, 2009) e solo contaminado por 

hidrocarbonetos (MITTAL E SINGH, 2009). Embora a matéria 

orgânica seja muito disponível nestes ambientes, a pressão 

seletiva exercida sobre a microbiota, obriga a P. aeruginosa 

reunir mecanismos para persistir, expondo sua resiliência, outra 

característica excepcional da bactéria (DENG, 2012), 

permitindo com isso, desenvolver a habilidade em triunfar frente 

organismos competidores (ÖZCAN e KAHRAMAN, 2015). 

Outros fatores além da piocianina favorecem a resiliência 

da P. aeruginosa uma vez que o pigmento não é sintetizado por 

5 a 10% das linhagens (MAVRODI et al., 2001). Neste trabalho, 

obtiveram-se 33% das linhagens como não produtoras, valor 

superior ao descrito pela literatura. Isto se deu em razão do 

pouco número de isolados confirmados fenotipicamente para a 

espécie. Em contrapartida, o percentual de amostras positivas 

para P. aeruginosa foi elevado, 80%. Um estudo recentemente 

divulgado, o qual levou quase uma década para ser finalizado, 

obteve um percentual de confirmação da bactéria de 17%, 

entretanto, de um universo de 2932 amostras de água, em um 

hospital na França (LEFEBVRE et al., 2017). 
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O percentual de 80% de amostras positivas para P. 

aeruginosa não pode ser considerado superestimado ao 

compara-lo com os resultados obtidos no estudo do grupo de 

Lefebvre (2017). O alto índice de amostras positivas se deveu 

ao escopo definido para este trabalho, isto é, identificar a 

espécie a partir da apresentação do pigmento difundido no 

meio. Os demais isolados que não atenderam o critério de 

identificação, foram consideradas pseudomonadas do gênero 

Pseudomonas. 

A principal dificuldade técnica encontrada na condução 

das análises microbiológicas foram os próprios meios de cultivo 

empregados. Seguidos deles vêm a definição dos locais das 

tomadas das amostras e as permissões para que assim as 

fossem. Baseando-se na ubiquidade da bactéria e nos 

obstáculos enfrentados nos ensaios de isolamento de P. 

aeruginosa nas amostras cujo resultado seria óbvio, casos das 

amostras O e particularmente J e K, é possível deduzir que os 

meios empregados não sejam os mais adequados para tais 

procedimentos, embora estes mesmos meios sejam confiáveis 

e tecnicamente reservados para realização de ensaios em 

diferentes tipos de amostras, por exemplo, água mineral e gelo, 

amparadas pela regulação vigente (BRASIL, 2017). 

Uma vez que estão estocadas, todos os isolados serão 

futuramente reativados e re-estimulados sobre a produção do 

pigmento e uma vez que se originam de áreas com elevada 

pressão seletiva, todas as linhagens são consideradas 

potencialmente promissoras em estudos futuros, de remoção 

de hidrocarbonetos, metais pesados, detergentes e demais 

xenobióticos tanto na água, como no solo. 

Todas as linhagens foram estocadas no glicerol, no 

entanto o teste de viabilidade só será realizado quando 
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completarem o tempo mínimo de 12 meses, quando a vigência 

do projeto já estiver terminada. Foram depositados dois 

microtubos para cada linhagem. Elas se encontram atualmente 

estocadas sob congelação à -20ºC no Laboratório de 

Microbiologia Ambiental. 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Organismos da classe das pseudomonadas foram 

isolados de diferentes ambientes com alta carga de pressão 

seletiva, obtendo-se um elevado número de linhagens de P. 

aeruginosa produtoras de piocianina, proporcional ao número 

total de amostras tomadas. As linhagens foram conservadas 

para futuras investigações de seu potencial biodegradador. 
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RESUMO: A lagarta-rosca A. ipsilon é considerada uma praga 
no Brasil e ataca diversas espécies vegetais de relevância 
econômica. Atualmente, a forma de controle é química. Essa 
estratégia tem apresentado contaminação ambiental, baixa 
especificidade, possibilidade de ressurgência da praga, seleção 
de insetos resistentes e riscos potenciais à saúde humana. O 
controle biológico com fungos entomopatogênicos é visto como 
uma alternativa viável, segura e compatível com o ambiente 
para o controle de insetos-praga na agricultura. Baseado nestas 
informações, objetivou-se avaliar a especificidade e o potencial 
bioinseticida de Metarhizium anisopliae var. anisopliae sobre a 
lagarta-rosca A. ipsilon. Foi realizada uma análise microscópica 
através de cultura em lamínulas, no período de 24 a 120 horas 
e uma análise macroscópica para avaliação do crescimento e 
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esporulação do fungo. As observações microscópicas 
demonstraram estruturas características da espécie como, 
micélio hialino septado, anastomoses, apressórios, conidióforos 
e conídios uni e binucleados. O crescimento radial atingiu 6,87 
cm durante 15 dias de avaliação. Para análise da 
especificidade/patogenicidade do fungo foi realizado um 
experimento (N=30) com três repetições, numa concentração 
de 1,0 x 108 conídios/mL-1. M. anisopliae var. anisopliae 
apresentou especificidade sobre A. ipsilon e garantiu uma 
mortalidade de 70 % e um tempo letal de 7,21 dias. Essa 
linhagem apresentou potencial para ser utilizado no controle 
biológico e pode diminuir os danos causados por esse inseto-
praga na agricultura brasileira. 
Palavras-chave: Controle biológico. Fungo entomopatogênico. 
Bioinseticida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura surgiu na humanidade há 10.000 anos 

aproximadamente, com o objetivo principal de prover o homem 

com os produtos necessários para a sua alimentação e 

proporcionar a reprodução biológica. Hoje, o Brasil é o principal 

exportador de suco de laranja, açúcar, café e carnes bovina, 

suína e de aves, e o segundo maior de soja e milho (OLIVEIRA, 

2018), trazendo assim sempre a necessidade de aumentar a 

produção destes insumos para a população mundial. Esse 

aumento de produção traz consigo alguns contrapontos 

importantes como fluxo de importação de agrotóxicos, levando 

o Brasil à liderança do ranking mundial de utilização destes 

produtos. O uso de agrotóxicos nem sempre é eficiente e pode 

vir a trazer problemas de saúde para aqueles que o consomem 

(LEITE et al., 2006). Com o surgimento de populações de 
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insetos-praga resistentes, surgiu em meio à necessidade uma 

alternativa viável que promove o controle destas populações a 

níveis satisfatórios que não causariam danos econômicos nem 

bioquímicos aos insumos não-alvos deste controle 

(DORNELAS et al., 2016).  

A lagarta-rosca Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 

pertencente à ordem Lepidoptera (o qual reúne as borboletas e 

mariposas) é considerada uma praga de culturas 

economicamente importantes no Brasil. Os estágios juvenis são 

chamados de lagartas, e é justamente nesse estágio que são 

prejudiciais à agricultura, pois estas são fitófagas. A lagarta-

rosca ataca principalmente as hortaliças, dentre estas as 

curcubitáceas, crucíferas, solanáceas e milho (Poaceae), arroz 

(Poaceae) e algodoeiro (Malvaceae), cortando as plantas novas 

logo acima do solo, formando galerias em plantas mais 

maduras (CAPINERA, 2018). O controle deste inseto-praga 

quando ocorre em áreas pequenas é amplamente realizado por 

meio de inseticidas químicos sistêmicos nas sementes. Estudos 

realizados por Link e Pedrolo (1987) mostraram que estas 

lagartas têm hábitos noturnos e grande susceptibilidade para 

serem parasitadas quando expostas à Bacillus sp., mostrando 

um resultado de mortalidade total maior que 50 %. Neste 

contexto, o controle biológico é considerado como alternativa 

viável e não prejudicial, dentro do programa de Manejo 

Integrado de Pragas (MIP) que são tratados pelos especialistas 

em função do estabelecimento preciso de estratégias e 

executados através de táticas adequadas. Numa estratégia de 

manejo integrado são definidos os objetivos que se pretende 

alcançar (SILVA; BRITO, 2015). Este controle é um fenômeno 

natural, mediado por inimigos naturais do alvo a ser combatido, 
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principalmente nas grandes plantações, pois todas as espécies 

de plantas e animais possuem um inimigo natural. Há diversas 

formas de controle biológico, e o controle abordado neste 

capítulo se trata do controle microbiano mediado por fungos 

entomopatogênicos, em específico Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae (Metchnikoff) Sorokin, contra a lagarta-rosca A. 

ipsilon.  

Há estudos que mostram a utilização do M. anisopliae 

como controle biológico contra a cigarrinha Mahanarva 

posticata presente na cana-de-açúcar (ALVES, 1998) no 

nordeste, sendo este fungo altamente recomendado no controle 

biológico de M. posticata, Notozulia entreriana, Deois flavopicta, 

D. incompleta, D. schach, Aeneolamia selecta (DAMIN et al., 

2015) e etc. Os fungos entomopatogênicos têm grande 

potencial no controle biológico devido a sua capacidade de 

suprimir a população de insetos em todos os estágios de 

desenvolvimento (LEITE et al., 2003). O fungo como 

entomopatogênico tem por definição aquele que esporula no 

corpo do inseto interna ou externamente (ALVES; FARIA, 2010) 

colonizando-o e utilizando este como hospedeiro até a sua 

morte. No caso de M. anisopliae, este é responsável por causar 

a doença “muscardine verde” nos insetos (DAMIN et al., 2015). 

M. anisopliae infecta os hospedeiros através de um 

mecanismo de produção de enzimas degradantes de cutícula 

onde os conídios penetram diretamente na cutícula do inseto, 

aderindo-se a ele e germinando dentro deste, formando 

diversas estruturas (WANG; ST. LEGER, 2005). Na presença 

de nutrientes e umidade, os conídios formam tubos 

germinativos ainda não diferenciados enquanto não estiverem 

em uma superfície propícia ou em um ambiente rico em 
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nutrientes, e esta superfície de contato influencia diretamente 

na patogenicidade do fungo, o que explica porque o fungo ataca 

alguns hospedeiros e outros não. Quando em contato com a 

cutícula do inseto, o tubo germinativo forma um apressório, ou 

seja, uma estrutura achatada que entra em contato com a 

cutícula, e em seguida são formados grampos de penetração 

que mantém o contato com a cutícula. O apressório, 

responsável por estabelecer uma relação nutricional, é a região 

onde ocorrerá a síntese de enzimas da família das toxinas 

peptídicas cíclicas, as destruxinas, as quais têm o papel de 

promover a degradação da cutícula e penetração do fungo, 

responsável por paralisia e consequente morte do hospedeiro 

(SEYE et al., 2014). O controle biológico com fungos 

entomopatogênicos demonstram a importância do ambiente e a 

influência que alguns fatores têm durante a interação do fungo 

com o hospedeiro, como a polaridade da cutícula, 

disponibilidade de nutrientes e umidade relativa. Os fungos 

entomopatogênicos não necessitam de uma riqueza de 

nutrientes e sim da especificidade com o hospedeiro/inseto-

praga para iniciar o seu desenvolvimento. Essas pontuações 

são importantes para expor a importância da seleção do isolado 

fúngico no controle biológico e o alvo deste, pois diferenças 

bioquímicas são evidentes no comportamento de cada isolado 

fúngico diante das diferentes condições ambientais e 

morfofisiológicas dos hospedeiros. 

Dessa maneira, este estudo teve como objetivo avaliar a 

especificidade e o potencial bioinseticida do fungo 

entomopatogênico Metarhizium anisopliae var. anisopliae sobre 

a lagarta-rosca A. ipsilon, visando contribuir para o 
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desenvolvimento de alternativas mais eficazes e menos 

danosas ao ambiente para o controle desse inseto-praga. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M Biotec), 

Centro de Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba. 

 

Origem das lagartas 

As lagartas adultas de A. ipsilon foram adquiridas através 

da Empresa Pragas.com (http://www.pragas.com.vc). 

 

Origem do isolado fúngico 

Foi empregada uma linhagem de M. anisopliae var. 

anisopliae fornecida pela Micoteca URM do Departamento de 

Micologia, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Origem da linhagem de Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae. 

    Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

Nº. do acesso                    (URM) 4920* University Recife Mycologia  

Substrato                                         Mahanarva posticata 

Origem geográfica                Usina Serra Grande – Maceió - AL 

Ano de registro                                         2005 

* Linhagem utilizada no controle biológico das cigarrinhas da cana-de-açúcar 
no norte, nordeste e sudeste. 

Meio de cultura e manutenção das culturas fúngicas 
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Ágar-Sabouraud-Dextrose 2 % (5 g/L de peptona de 

carne, 20 g/L de glicose, 5 g/L de peptona de caseína e 15 g/L 

de ágar bacteriológico. pH 5,6 ± 0,1 a 25 °C). As amostras foram 

repicadas para tubos de ensaio contendo meio Ágar-

Sabouraud-Dextrose 2 %, onde as culturas foram mantidas à 

temperatura ambiente de 10 a 15 dias e, em seguida, sob 

refrigeração à 4 ºC. 

 

Exame microscópico dos isolados fúngicos 

Foi utilizada a metodologia descrita por Lopes et al. 

(2008), adaptada. Inóculo da cultura fúngica será transferido 

para placas de Petri contendo meio Ágar-Sabouraud-Dextrose 

e cobertos com lamínulas previamente flambadas. As placas 

foram mantidas à temperatura ambiente e as lamínulas com 

micélio aderido foram retiradas sucessivamente, nos períodos 

de 24 – 48 – 96 – 120 horas após o início do experimento, 

colocadas invertidas sobre uma lâmina estéril, coradas com 

lactofenol, identificadas e analisadas ao microscópio óptico. 

 

Crescimento radial  

Fragmentos da cultura fúngica foram colocados no 

centro da placa de Petri contendo o meio de cultura Ágar-

Sabouraud-Dextrose. Em seguida, as placas foram mantidas 

em temperatura ambiente. As observações foram feitas nos 

intervalos de 0-2, 2-4, 6-8, 8-10, 10-12 e 12-15 dias. 

Mensurações com régua milimétrica foram feitas e empregadas 

para a construção da curva de crescimento radial. 
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Preparo das suspensões de conídios 

M. anisopliae var. anisopliae foi inoculado em meio de 

cultura Ágar-Sabouraud-Dextrose 2 %. As placas foram 

mantidas à temperatura de 25 ± 2 °C, por um período de 10 a 

15 dias para crescimento e conidiogênese. Após esse período, 

os conídios foram coletados, raspando-se a superfície da 

colônia para a realização dos bioensaios. Para o preparo das 

suspensões de conídios, foi utilizada água destilada 

autoclavada e Tween 80 0,01 % (v/v). Em seguida, foi estimada 

a concentração de conídios em câmara de Neubauer e as 

suspensões serão padronizadas em 1,0 x 108 conídios.mL-1.   

 
Teste de patogenicidade 

A metodologia utilizada para o teste de patogenicidade 

foi adaptada a partir do trabalho de Santos et al. (2007). Foi 

realizado um experimento com 90 exemplares de lagartas-

rosca, correspondendo a três repetições de 10 lagartas-rosca 

para cada tratamento (T1 Grupo controle= água destilada 

autoclavada + Tween 80; T2= suspensão de 1,0 x 108 

conídios.mL-1 + Tween 80). As lagartas-rosca foram 

transferidas individualmente para placas de Petri contendo 

papel de filtro com 1 mL da suspensão de conídios e a dieta 

(Tabela 2). As placas foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 

°C, umidade relativa de 70 ± 10 % e avaliadas a cada 24 horas 

durante 10 dias, para observação da extrusão do fungo e 

confirmação da morte pelo patógeno. 

 
Análise estatística 

Os experimentos foram realizados segundo o 

delineamento experimental inteiramente casualizado, onde os 
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dados foram analisados estatisticamente quanto à variância 

(teste F) e as médias comparadas entre si pelo Teste de Tukey 

ao nível de 5 % de probabilidade, utilizando-se o programa 

computacional Sisvar (FERREIRA, 2003). Os dados referentes 

à mortalidade confirmada foram submetidos à análise de Probit 

para obtenção dos valores de TL50 (templo letal), em dias 

(FINNEY, 1971).  

 

 
Tabela 2. Composição da dieta artificial de Greene. 

Dieta de Greene 

  Constituinte    Quantidade 
Feijão branco  102,90 g 
Germe de trigo  82,30 g 

Farelo de soja  41,20 g 

Leite em pó  30,90 g 
Levedura de cerveja  51,40 g 
Ácido ascórbico  4,90 g 
Ácido sórbico  2,50 g 
Nipagin  4,10 g 
Solução vitamínica  8,20 mL  
Tetraciclina  0,10 g  
Formoldeído (40 %)  4,90 mL  
Ágar  18,90 g  
Água  1400,00 mL  

Fonte: BUSATO et al., 2006. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise macroscópica de Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae 
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  O crescimento micelial de M. anisopliae var. anisopliae 

foi avaliado durante 15 dias no meio de cultura ágar-Sabouraud-

dextrose. A Figura 01 ilustra o aspecto macroscópico da 

colônia, exibindo variação quanto à textura e coloração da 

colônia. 

A colônia de M. anisopliae var. anisopliae em meio ágar-

Sabouraud-dextrose apresentou micélio aéreo de aspecto 

algodonoso esbranquiçado com uma massa de conídios de 

coloração esverdeada, e uma pigmentação marrom clara no 

verso. 

O crescimento radial avaliado durante 15 dias em meio 

ágar-Sabouraud-dextrose atingiu 6,87 cm (Figura 2). 

O comportamento (crescimento e esporulação) 

observado in vitro garantiu que o meio de cultivo utilizado 

atendeu as necessidades nutricionais da linhagem fúngica, 

favorecendo o seu desenvolvimento. Na maioria absoluta dos 

fungos, o crescimento é uma resposta à composição e ao 

enriquecimento do meio de cultivo (ROCHA, 1997). 

 

Análise citomorfológica de Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae 

A análise citológica foi realizada por meio de cultura em 

lamínulas, no período de 48 a 120 horas após a inoculação. As 

observações microscópicas evidenciaram que as estruturas se 

formaram a partir da germinação dos conídios (Figura 03). A 

partir das 48 horas de cultivo foi verificada a diferenciação 

micelial formada por hifas hialinas, septadas, uninucleadas e 

várias anastomoses. 
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Figura 1. Aspecto macroscópico da colônia de Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae em meio de cultura ágar-Sabouraud-
dextrose.  
 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Figura 2. Curva de crescimento de Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae durante 15 dias de crescimento em meio de cultura 
ágar-Sabouraud-dextrose.  

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 3. Micrografias de Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae em meio de cultura ágar-Sabouraud-dextrose. (A1) 
Apressórios; (A2) Micélio septado - hifas; (A3) Conídios.     

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 

O septo é formado da periferia para o centro do micélio, 

através da invaginação da parede interna onde há um poro 

mediano que permite a passagem do citoplasma e núcleo. Esta 

diferenciação funcional e morfológica da hifa é encontrada 

predominantemente nos Deuteromycetos, Ascomycetos, 

Uredinales e Ustilaginales (ALEXOPOULOS et al., 1996). As 

anastomoses são eventos importantes dentro dos 

Deuteromycetos, porque possibilitam a troca do material 

genético (citoplasma e núcleo) entre hifas de diferentes origens 

(AZEVEDO, 2001). Com 72 horas foi constatada a presença de 

numerosos conidióforos simples, conídios alongados, 

uninucleados e fiálides em estágio inicial de desenvolvimento. 

Observações realizadas a partir das 96 horas mostraram todas 

as estruturas em estágios avançados de desenvolvimento e 

numerosos conídios.  



CONTROLE MICROBIANO DA LAGARTA-ROSCA AGROTIS IPSILON 
(HUFNAGEL, 1766) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) COM O FUNGO 

ENTOMOPATOGÊNICO METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE 
(METCHNIKOFF) SOROKIN 

841 
 

Os conídios de M. anisopliae var. anisopliae são 

elementos reprodutivos de origem assexuada capazes de 

resistir às condições adversas, e de germinar sob condições 

favoráveis, garantindo a propagação da espécie (CUNHA, 

2003). São caracterizados como ectosporos porque são 

formados nas extremidades de hifas especiais, denominadas 

de conidióforos (KAMUHA, 2013). A disposição dos 

conidióforos, estruturas onde estão depositados os conídios e 

a forma dos conídios são características taxonômicas 

essenciais para distinguir as espécies de Metarhizium e suas 

variedades (ALVES, 1998). 

 

Análise do teste de patogenicidade de Metarhizium 
ansipliae var. anisopliae sobre a lagarta-rosca Agrotis 
ipsilon 

Os resultados obtidos mostraram que M. anisopliae var. 

anisopliae foi patogênico a lagarta-rosca A. ipsilon. A linhagem 

URM 4920 de M. anisopliae var. anisopliae causou uma 

percentual de 70 % de morte da lagarta a partir das 24 horas 

após a infecção no bioensaio realizados  com água destilada 

autoclavada, suspensão de conídios (1x108 conídios/mL-1) e 

tween (Figuras 4). Apesar do processo de penetração na 

cutícula ter iniciado após 24 horas, a colonização externa do 

fungo sobre a cutícula da lagarta não foi observada. A 

mortalidade observada no grupo controle de aproximadamente   

48 % pode ter sido resultado do isolamento social das lagartas, 

senescência ou ainda pelo estresse causado durante o 

bioensaio, e não pela infecção dos fungos como ocorreu no 

grupo experimental.   
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 Durante o período de avaliação foi possível observar o 

comportamento das lagartas nos dois tratamentos. Foi 

evidenciado nas lagartas infectadas com M. anisopliae var. 

anisopliae inquietação, perda da sensibilidade, perda da 

coordenação dos movimentos e paralisia, os quais 

possivelmente levaram-nas à morte. Além dessas alterações 

fisiológicas foi constatado que as lagartas interromperam o seu 

ciclo larval não atingindo estágio de pupa. Já no grupo controle, 

as lagartas permaneceram ativas, se desenvolvendo e se 

alimentando normalmente. 

 
Figura 4. Taxa de mortalidade das lagartas A. ipsilon quando 
infectadas com o fungo entomopatogênico Metarhizium 
anisopliae var. anisopliae.  

 
Fonte: Autor, 2018. 

 Em um estudo realizado por Bittencourt et al. (1999) 

constatou-se que nos estágios iniciais, a infecção causou 

alterações fisiológicas que favoreceram a postura precoce de 
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ovos de fêmeas de carrapato, demonstrando a possibilidade de 

redução da taxa de crescimento de sua população. Em 

carrapatos, M. anisopliae var. anisopliae pode diminuir a 

produção, a taxa de eclosão e a viabilidade dos ovos 

(MATSUURA; MATSUNAGA,  2015). 

A viabilidade dos conídios de M. anisopliae var. anisopliae 

e o TL50 está descrito na Tabela 3. Os conídios apresentaram 

uma viabilidade de 91% e um TL50 de 7,21 dias. 

 

Tabela 3. Viabilidade de conídios e TL50 (dias) para a lagarta 
Agrotis ipsilon tratadas com o fungo entomopatogênico 
Metarhizium anisopliae var. anisopliae. Concentração de 108 
conídios/mL-1. Período de incubação - 15 dias (T = 25 ± 2 °C e 
umidade relativa 70 ± 10 %) (n=30).  

Tratamentos Viabilidade (%) TL50 (dias) 

T1) Metarhizium anisopliae 

var. anisopliae 

91 7,211 

T2) Controle 0 0 

1Valor gerado por análise de probit, com a seguinte equação: Y= 0,1782 + 

2,8522 log X.   

 

 

 Diante destes dados, nota-se que M. anisopliae var. 

anisopliae não depende de um meio externo bastante nutritivo 

para dar inicio ao processo de infecção, visto que o tratamento 

contendo papel toalha umedecida com água destilada 

autoclavada e a lagarta (estágios L3 – L5) garantiu o seu 

desenvolvimento. A maioria dos fungos entomopatogênicos 

requer, pelo menos, 95 % de umidade relativa na superfície do 

hospedeiro para iniciar o processo de germinação, extensão do 

tubo germinativo e infecção. A alta umidade relativa e a 
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temperatura adequada são condições favoráveis para o 

crescimento do fungo e a ocorrência da doença, sendo que 

temperaturas altas e baixas retardam o crescimento e, 

consequentemente, o desenvolvimento da doença (SEYE et al., 

2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o 

meio de cultura utilizado garantiu o cresecimento e 

esporulação de M. anisopliae var. anisopliae. A linhagem 

apresentou patogenicidade e efeito letal às lagartas de A. 

ipsilon (estágios L3-L5) na concentração de 1,0 x 108 

conídios/mL-1 e um tempo letal de aproximadamente 7 dias. 
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RESUMO: A cultura do algodão está entre as mais importantes 
do mundo. No Brasil, o Nordeste é a segunda região com a 
maior produção algodoeira. Uma das principais pragas que 
atingem essa cultura é Agrotis ipsilon, inseto que pode causar 
perdas totais na agricultura. As formas de manejo utilizadas 
para seu controle atualmente trazem desvantagens, como 
problemas morfológicos nas sementes e na saúde humana e 
ambiental. Uma alternativa seria o uso do biocontrole 
microbiano. Dentro deste, os fungos representam uma boa 
opção, por serem efetivos em causar a morte, representarem 
uma opção segura e apresentarem variabilidade genética. 
Algumas espécies de Aspergillus têm potencial 
entomopatogênico comprovado, todavia não existe teste de sua 
ação sobre A. ipsilon na literatura. Pretendeu-se, então, com 
este estudo, verificar a especificidade e o potencial bioinseticida 



ESPECIFICIDADE DO FUNGO FILAMENTOSO Aspergillus sp. SOBRE A 
LAGARTA-ROSCA Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766) (LEPIDOPTERA, 

NOCTUIDAE), UMA DAS PRAGAS DO ALGODOEIRO 

848 
 

de Aspergillus sp. sobre A. ipsilon. Para tanto, foi realizado um 
experimento com 3 repetições de 10 lagartas, numa 
concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-1 de Aspergillus sp. por 
10 dias. O isolado mostrou-se específico e letal para as lagartas 
de A. ipsilon, com taxa de mortalidade de 60,02 ± 4,90, sendo 
33,0 ± 3,58 de mortalidade confirmada pela infecção com o 
fungo e TL50 12,47. Esses resultados evidenciam o potencial de 
Aspergillus sp. como agente de biocontrole sobre a lagarta-
rosca. 
Palavras-chave: Biocontrole. Fungo entomopatogênico. 

Lagarta-rosca. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cultura do algodão está entre as mais importantes do 

mundo, sendo o continente Americano o que mais exporta 

seguido de Ásia, África, Oceania e Europa. A demanda anual 

por esse produto tem um crescimento anual médio de 2 % e seu 

comércio movimenta aproximadamente 12 bilhões de dólares, 

com mais de 350 milhões de pessoas envolvidas na sua 

produção (ABRAPA, 2018a).  

 O Brasil está entre os maiores produtores, exportadores 

e consumidores mundiais. Neste cenário, a região nordeste 

encontra-se em segundo lugar na produção algodoeira, atrás 

apenas da região centro-oeste (ABRAPA, 2018b). Quanto à sua 

comercialização, no período de 2017-2018 as maiores 

exportações foram destinadas à Indonésia, Vietnã e Turquia, 

respectivamente (ABRAPA, 2018c). A produção para o safra de 

2017-2018 foi prevista em 2 milhões de toneladas em pluma, 

com produtividade média de 1,66 mil quilos por hectare, sendo 
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Mato Grosso, Bahia e Goiás os três maiores produtores 

(NASCIMENTO, 2018). 

 A cultura algodoeira tem relevância social e econômica 

para os setores primário e secundário brasileiros. As pragas, 

porém, constituem um dos fatores limitantes para sua 

exploração se não controladas adequadamente. Pragas 

introduzidas devido ao crescimento dos fluxos comerciais são 

responsáveis por danos anuais na produção agrícola da 

Europa, Ásia e América do Norte que chegam a 250 milhões de 

dólares. No Brasil a perda média anual chega a 7,7 % da 

produção agrícola, correspondendo a 25 milhões de toneladas, 

uma perda que pode chegar a 55 bilhões de reais ao ano 

(RANGEL, 2015). 

 A lagarta-rosca Agrotis  ipsilon Hufnagel, 1766 figura 

entre as principais pragas que atacam o algodoeiro, capaz de 

atingir um vasto grupo de plantas, podendo se alimentar  de 

quase todos os vegetais além de vários grãos economicamente 

importantes (e.g. alfafa, arroz, beterraba, sorgo, trevo, milho, 

morango e tabaco). Sua origem é incerta, todavia está presente 

em muitas regiões do mundo, ausente principalmente em 

algumas regiões tropicais e áreas frias (CAPINERA, 2018). 

Sua forma adulta é de uma mariposa com asas marrons 

escuras e as lagartas são cinzentas a quase pretas, com uma 

faixa dorsal clara e uma superfície ventral mais clara em cor, 

com cabeça  marrom escura, identificada por se enroscar ao ser 

tocada. São as larvas as causadoras do prejuízo agrícola, 

podendo se alimentar das folhas, raízes e caules (OSTLIE, 

2017).  

As principais formas de controle desse inseto-praga têm 

sido o tratamento de sementes e a aplicação direta de 
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inseticidas. No tratamento das sementes as mesmas são 

tratadas com produtos químicos contra fitopatógenos, 

buscando-se garantir a qualidade sanitária das sementes e 

proteger a plântula durante a germinação (KAISER, 2016). 

Ambas as formas de manejo trazem desvantagens. O 

tratamento de sementes tem efeitos fitotóxicos que podem 

atrofiar o sistema radicular, reduzir a germinação, retardar o 

desenvolvimento vegetativo da parte aérea das plantas, 

diminuindo assim a produtividade do plantio, enquanto que os 

inseticidas podem contaminar o meio ambiente, os 

trabalhadores rurais e suas famílias, bem como os 

consumidores (ABATI; BRZEZINSKI; HENNING, 2013). 

 Uma alternativa seria o uso do controle biológico, no qual 

os inimigos naturais das pragas agrícolas são utilizados contra 

elas. Esses inimigos são compostos por parasitóides, 

predadores e patógenos (entomopatógenos) que devem 

controlar a população da praga e a conservar em níveis abaixo 

do dano econômico convencionado para certo cultivo (BUENO 

et al., 2015). 

 O Brasil possui 61 fábricas de produção de inimigos 

naturais para uso agrícola. De acordo com o Ministério da 

Agricultura, em 2010 o país possuía 21 produtos biológicos, 

mas em 2018 já somam 170, provando o crescente interesse 

no setor. Todavia, a Europa detém a maior parcela do mercado 

de defensivos biológicos, enquanto que a América Latina 

representa apenas 13 % (MARTINS; CAMPOS, 2018). 

 Dentro do controle biológico existe o ramo do controle 

microbiano, que utiliza os organismos entomopatogênicos. 

Esses microrganismos possuem especificidade e seletividade 

para o controle de pragas, facilmente reproduzidos em 
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ambiente artificial, sem danos à saúde humana, animal ou 

ambiental, de rápida multiplicação e fácil dispersão. Os 

organismos que podem ser utilizados nessa forma de manejo 

são fungos, bactérias, vírus e nematóides entomopatogênicos. 

Por causa de sua efetividade em causar a morte, por 

representar uma opção segura e apresentar variabilidade 

genética que possibilita a existência de linhagens mais 

virulentas, os primeiros a serem empregados e também os mais 

estudados no biocontrole foram os fungos entomopatogênicos 

(ANGELO; BITTENCOURT, 2015). 

 A eficiência do ataque depende particularmente da 

capacidade de adesão e penetração no tegumento do 

hospedeiro, que é degradado por enzimas fúngicas 

extracelulares, permitindo a passagem do fungo para o interior 

do hospedeiro, onde se desenvolverá e produzirá toxinas que o 

ajudarão a preserva-se da resposta imune do hospedeiro 

(MORA; CASTILHO; FRAGA, 2016). A virulência, logo, está 

relacionada com a produção enzimática, fungos como 

Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, B. brongniartii, 

Aspergillus sp. e Penicillium sp. já desmonstraram produção 

enzimática e potencial para o biocontrole (SILVA et al., 2018). 

 O gênero Aspergillus compreende espécies importantes 

para o ambiente, saúde humana, biotecnologia e indústria 

alimentícia. Aspergillus sp. já apresentou especificidade e 

patogenicidade em diferentes espécies de insetos-praga tais 

quais Atta sexdens, Heliothis virescens e Brevicoryne brassicae 

(PACHECO, 2015; BEZERRA; DORNELAS et al., 2016; SILVA, 

2018).  

Considerando-se o impacto de A. ipsilon na agricultura 

mundial, tendo em vista a diversidade de plantas que esse 
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inseto-praga atinge, e principalmente por seu papel como uma 

das principais pragas do algodão, produto de grande 

importância para a economia do nordeste e do Brasil como um 

todo, bem como as desvantagens das formas de manejo 

utilizadas atualmente para essa espécie, buscou-se avaliar a 

especificidade e o potencial bioinseticida de Aspergillus sp. 

sobre a lagarta-rosca A. ipsilon, visando contribuir para o 

desenvolvimento de alternativas mais eficazes e menos 

danosas ao ambiente para o controle desse inseto-praga. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M Biotec), 

Centro de Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba. 

 

Origem das lagartas: as lagartas adultas de A. ipsilon foram 

adquiridas através da Empresa Pragas.com 

(http://www.pragas.com.vc). 

 

Origem do isolado fúngico: Aspergillus sp. foi isolado da 

formiga cortadeira/Reserva florestal da Universidade Federal da 

Paraíba, Campus I, João Pessoa/PB – 2017. 

 

Meio de cultura e manutenção das culturas fúngicas: Ágar-

Sabouraud-Dextrose 2 % (5 g/L de peptona de carne, 20 g/L de 

glicose, 5 g/L de peptona de caseína e 15 g/L de ágar 

bacteriológico. pH 5,6 ± 0,1 a 25 °C). As amostras foram 

repicadas para tubos de ensaio contendo meio Ágar-
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Sabouraud-Dextrose 2 %, onde as culturas foram mantidas à 

temperatura ambiente de 10 a 15 dias e, em seguida, sob 

refrigeração à 4 ºC. 

 

Exame microscópico dos isolados fúngicos: foi utilizada a 

metodologia descrita por Lopes et al. (2008), adaptada. Inóculo 

da cultura fúngica será transferido para placas de Petri 

contendo meio Ágar-Sabouraud-Dextrose e cobertos com 

lamínulas previamente flambadas. As placas foram mantidas à 

temperatura ambiente e as lamínulas com micélio aderido foram 

retiradas sucessivamente, nos períodos de 24 – 48 – 72 - 96 

horas após o início do experimento, colocadas invertidas sobre 

uma lâmina estéril, coradas com lactofenol, identificadas e 

analisadas ao microscópio óptico. 

 

Preparo das suspensões de conídios: Aspergillus sp. foi 

inoculado em meio de cultura Ágar-Sabouraud-Dextrose 2 %. 

As placas foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 °C, por um 

período de 10 a 15 dias para crescimento e conidiogênese. 

Após esse período, os conídios foram coletados, raspando-se 

a superfície da colônia para a realização dos bioensaios. Para 

o preparo das suspensões de conídios, foi utilizada água 

destilada autoclavada e Tween 80 0,01 % (v/v). Em seguida, foi 

estimada a concentração de conídios em câmara de Neubauer 

e as suspensões serão padronizadas em 1,0 x 108 conídios.mL-

1.   

 

Teste de patogenicidade: a metodologia utilizada para o teste 

de patogenicidade foi adaptada a partir do trabalho de Santos 

et al. (2007). Foi realizado um experimento com 90 exemplares 
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de lagartas-rosca (estágios L3–L5), correspondendo a três 

repetições de 10 lagartas-rosca para cada tratamento (T1 

Grupo controle= água destilada autoclavada + Tween 80; T2= 

suspensão de 1,0 x 108 conídios.mL-1 + Tween 80). As lagartas-

rosca foram transferidas individualmente para placas de Petri 

contendo papel de filtro com 1 mL da suspensão de conídios e 

a dieta a base de legumes (BUSATO et al., 2006). As placas 

foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 °C, umidade relativa 

de 70 ± 10 % e avaliadas a cada 24 horas durante 10 dias, para 

observação da extrusão do fungo e confirmação da morte pelo 

patógeno. 

 

Análise estatística: os experimentos foram realizados 

segundo o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, onde os dados foram analisados estatisticamente 

quanto à variância (teste F) e as médias comparadas entre si 

pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 

utilizando-se o programa computacional Sisvar (FERREIRA, 

2003). Os dados referentes à mortalidade confirmada foram 

submetidos à análise de Probit para obtenção dos valores de 

TL50 (templo letal), em dias (FINNEY, 1971).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspecto macroscópico e crescimento in vitro de 
Aspergillus sp. 

O crescimento micelial do Aspergillus sp. foi observado 

durante 10 dias no meio de cultura de Ágar-Sabouraud-

Dextrose. A colônia, macroscopicamente, mostrou-se 

filamentosa, granulosa e de cor verde-oliva, esbranquiçada no 
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centro, com verso sulcado, de aspecto radial e de cor amarelo-

alaranjado (Figura 1). 

 

Figura 2. Aspecto macroscópico da colônia de Aspergillus sp. 
em meio Ágar-Sabouraud-dextrose. A) frente e B) verso da 
colônia. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

O crescimento radial atingiu 7,2 cm durante os 10 dias 

de observação (Figura 2), comprovando que o meio Ágar-

Sabouraud-Dextrose forneceu todos os nutrientes necessários 

para o crescimento do Aspergillus sp., sendo seu uso eficiente 

para o desenvolvimento, conidiogênese e esporulação do fungo 

filamentoso in vitro à temperatura ambiente. 

O substrato sólido pode ser considerado uma imitação 

do ambiente natural para os microrganismos, principalmente os 

fungos. A aptidão dos microrganismos para se desenvolverem 

em meio sólido depende da eficácia com a qual eles aderem e 

penetram no substrato, sua capacidade de transformar o 

substrato complexo e demanda de água. Por causa de seus 
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atributos fisiológicos, o metabolismo dos fungos filamentosos 

está mais adaptado a esse tipo de meio, suas hifas conseguem 

penetrar o substrato sólido, possuindo também tolerância à 

baixa umidade e à pressão osmótica (WITTMANN et al., 2016). 

 

Figura 2. Curva de crescimento de Aspergillus sp. durante 10 
dias. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Aspectos microscópicos de Aspergillus sp. 

Através do cultivo em lamínula foi possível a identificação 

das estruturas de Apergillus sp. estudado (Figura 3). 

Crescimento hifal septado e hialino foi detectado a partir da 

germinação dos conídios às 24 horas. A partir das 48 horas fez-

se a distinção de conidióforos e cabeças aspergilares jovens. A 

partir das 72 horas foi possível visualizar as esturas vegetativas 

e reprodutivas em estágios avançados de desenvolvimento. 

Todas as estruturas formadas e visualizadas são características 

da espécie. 
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Figura 3. Micrografias das estruturas de Aspergillus sp. A) 
Cabeça aspergilar, B) conidióforo, C) hifa septada e D) 
conídios. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Avaliação da especificidade e da patogenicidade de 
Aspergillus sp. sobre Agrotis ipsilon 
  A partir do bioensaio, comprovou-se a especificidade e 

patogenicidade do fungo Aspergillus sp. nas lagartas A. ipsilon 

(estágios L3–L5) na concentração de conídios 1x108 

conídios/mL-1. Constatou-se a colonização do fungo nas 

lagartas após 72 horas após a infecção (Figura 4B), o que, 

segundo Loureiro e Monteiro (2005), confirma a morte pelo 

agente entomopatogênico. Extrusão do fungo não foi observada 

nos grupos controles, visto que não houve inóculo de conídios 

nos mesmos (Figura 4A). 

 

Figura 4. Lagarta Agrotis ipsilon. A) Lagarta do grupo controle 
e B) lagartas colonizadas por Aspergillus sp. 
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Fonte: Autores, 2018. 

 

  A extrusão dos fungos foi identificada nas lagartas ainda 

vivas que, apesar do comportamento letárgico provocado pelo 

fungo e que culminaria na perda de movimentos e morte, 

apresentaram comportamento agitado e violento quando as 

áreas colonizadas eram levemente pressionadas, indicando 

desconforto durante a ação patogênica. Além da colonização, 

as lagartas infectadas interropiam o seu desenvolvimento em 

relação ao grupo controle, ou seja, elas não passaram do 

estágio larval para o estágio de pupa. 

  Verificou-se que nos estágios iniciais, a infecção causou 

alterações fisiológicas nas lagartas. Provavelmente, essas 

alterações foram provocadas pela produção de micotoxinas. As 

dextruxinas, metabólitos secundários produzidos pelos fungos, 

são as principais toxinas que afetam os canais de transportes 

de íons, envolvidos nas respostas musculares e na integridade 

das membranas celulares. Portanto, estes fatores apontam que 

as micotoxinas estão envolvidas na sintomatologia exibida nos 

primeiros estágios de infecção (SEYE et al., 2014). 

  Aspergillus sp. promoveu uma taxa de mortalidade de 

60,02 ± 4,90 sobre A. ipsilon no período de 15 dias (Tabela 1). 
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No grupo controle obteve-se uma taxa de mortalidade de 1,32 

± 0,10, valor que pode ser atribuído ao estresse durante o 

experimento ou ao isolamento social das lagartas, uma vez que 

essas mortes não poderiam ter sido causadas pelo fungo, posto 

que, como relatado anteriormente, não houve inóculo no grupo 

controle. A mortalidade confirmada das lagartas após infecção 

com Aspergillus sp. foi de 33,0 ± 3,58 (Tabela 2). A mortalidade 

confimada foi detectada pela extrusão e formação de estruturas 

reprodutivas do fungo na parte externa do inseto. 

 

Tabela 1. Atividade patogênica sobre a lagarta Agrotis ipsilon 
em condições de laboratório na concentração de 108 
conídios/mL-1. Período de incubação - 15 dias (T = 25 ± 2 °C e 
umidade relativa 70 ± 10 %) (n=30). 

Fungo Entomopatogênico Taxa de mortalidade 
(%) (±EP)3 

T1) Aspergillus sp. 60,02 ± 4,90 

T2) Controle 1,32 ± 0,10 

CV% 11,2 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Tabela 2: Mortalidade confirmada da lagarta Agrotis ipsilon 
infectada com Aspergillus sp. Concentração de 108 
conídios/mL-1. Período de incubação - 15 dias (T = 25 ± 2 °C e 
umidade relativa 70 ± 10 %) (n=30). 

Fungo Entomopatogênico Taxa de mortalidade 
confirmada (%) (±EP)3 

T1) Aspergillus sp. 33,0 ± 3,58 

T2) Controle 1,32 ± 0,10 

CV% 10,3 
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Fonte: Autores, 2018. 

   

  Mazid et al. (2015) estudaram a ação do Aspergillus niger 

e A. flavus sobre o ácaro vermelho (Oligonychus coffeae 

Nietner), peste das plantações de chá. Constatou-se que 

ambas as espécies eram patogênicas na concentração de 

1x108 conídios/mL-1, com taxa de mortalidade de 91.11 ± 0.42 

e 62.22 ± 056, respectivamente. Seye et al. (2014) também 

evidenciaram uma taxa de mortalidade dos pulgões-da-ervilha 

(Acyrthosiphon pisum) de 90.90% infectados  com A. flavus e 

84.06 % para os infectados com A. clavatus numa concentração 

de 1x107 conídios/mL-1.  

  Diante dos dados obtidos, notou-se que o isolado de 

Aspergillus sp. estudado não depende de um meio externo 

bastante nutritivo para dar início ao processo de infecção, visto 

que o tratamento contendo papel toalha umedecido, mesmo 

sendo ausente em nutrientes, garantiu a germinação dos 

conídios e crescimento na cutícula da lagarta. Este resultado 

comprova a especificade do fungo com o inseto. A maioria dos 

fungos entomopatogênicos requer, pelo menos, 95 % de 

umidade relativa na superfície do hospedeiro para iniciar o 

processo de germinação, extensão do tubo germinativo e 

infecção. A alta umidade relativa e a temperatura adequada são 

condições favoráveis para o crescimento do fungo e a 

ocorrência da doença, sendo que temperaturas altas e baixas 

retardam o crescimento e, consequentemente, o 

desenvolvimento da doença (MORA et al., 2016). 

Os conídios de Aspergillus sp. apresentaram uma 

viabilidade em torno de 90 % e um TL50 de 12,47 (Tabela 3). 

Isto significa que o fungo necessitou de cerca de 12 dias para 
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causar a morte de 50 % da população. Segundo Haddad (1998 

apud OLIVEIRA, 2013), o TL50  é relevante uma vez que leva a 

deduções sobre a patogenicidade do agente microbiano, à 

suscetibilidade do inseto e a suposições a respeito de controle 

de pragas através de inseticidas microbianos. 

 

Tabela 3: Viabilidade de conídios e TL50 (dias) para a lagarta 
Agrotis ipsilon tratadas com Aspergillus sp. Concentração de 
108 conídios/mL-1. Período de incubação - 15 dias (T = 25 ± 2 
°C e umidade relativa 70 ± 10 %) (n=30). 

Tratamentos Viabilidade (%) TL50 (dias) 

T1) Aspergillus sp. 90 12,471 

T2) Controle 0 0 

1Valor gerado por análise de probit, com a seguinte equação: Y=1,6001 + 
5,1725 log X. Fonte: Autores, 2018. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos nas condições 

estabelecidas e avaliadas neste estudo, conclui-se que o  meio 

Ágar-Sabouraud-Dextrose garantiu o crescimento 

conidiogênese de Aspergillus sp.; A metodologia do cultivo em 

lamínula foi eficiente e permitiu a visualização e identificação 

das estruturas fúngicas; O isolado de Aspergillus sp. usado nos 

testes mostrou especificidade e efeito letal sobre as lagartas A. 

ipsilon na concentração de 1x108 conídios/mL-1. Esses 

resultados apontam Aspergillus sp. como agente a ser 

explorado para ser utilizado no controle biológico de A. ipsilon. 
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RESUMO:  A instalação dentro de aterros sanitários visando a 
captação e utilização do biogás como fonte energética, 
promove a redução da emissão na atmosfera dos GEEs 
sobretudo do CH4 e do CO2, além de diminuir o volume gerado 
dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) entrepostos nos aterros, 
tornando-se uma alternativa energética sustentável em grande 
expansão no mundo.Nesse contexto, visando a associar e a 
viabilizar a biodegradação de resíduos minerados, fazendo-se 
uso da digestão anaeróbia utilizando BMP de inox, aplicou-se 
uma técnica biotecnológica ao processo, no qual se utilizou, 
como substrato, o resíduo minerado, e como inóculos, o lodo de 
esgoto anaeróbio e um consórcio microbiano hidrolítico 
facultativo. Após um período de biodigestão de, 
aproximadamente, 120 dias,com monitoramento diário da 
sobrepressão interna dos biodigestores, verificou-se um 
comportamento destacado, nos biorreatores contendo 
consórcio microbiano, bastante superior ao comportamento das 
demais combinações estudadas, registrando um potencial de 
biogás 256,89NmL para “RSU+Lodo+CM”. A análise 
quantitativa realizada no referido biogás gerou um biogás 
constituído de aproximadamente 70% de metano, indicando a 
degradação da matéria orgânica sendo estimulada pela adição 
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do consórcio bacteriano formado pelas bactérias hidrolíticas. 
Diante destes cenários de potenciais de biogás e metano, torna-
se imprescindível evidenciar e valorizar a prática da 
biotecnologia associada à recuperação de resíduos aterrados. 
Palavras-chave: Bacillus subtilis. Alcaligenes faecalis. Metano.  
. 

INTRODUÇÃO 

 

A técnica da disposição final de resíduos sólidos urbanos 

em aterros sanitários por muito tempo foi amplamente praticada 

no Brasil, porém produz uma série de impactos ambientais que 

podem perdurar por longos períodos de tempo. 

A mineração de aterros sanitários constitui uma atividade 

adotada por vários países da América do Norte, Europa, Oriente 

Médio e Extremo Oriente, constitui uma forma de reduzir os 

passivos ambientais gerados por este método de disposição 

final dos resíduos sólidos. A mineração nos aterros vem sendo 

aplicada por mais de 60 anos em diferentes escalas, pelo 

mundo todo (DANTHUREBANDARA et al., 2015; KRÜSE, 

2015). Este processo, que envolve etapas, tais como 

escavação, processamento, tratamento e reciclagem de 

materiais residuais, tem aumentado, sobretudo, devido ao fato 

de possibilitar a recuperação de recursos aterrados, além da 

recuperação do metano, oriundo da biodegradação dos 

resíduos, diminuindo assim a poluição local e global 

(MÖNKÄRE et. al., 2016). 

O Brasil criou a Política Nacional de Resíduo Sólido com 

sua Lei 12.305/10 e outras normas ambientais para direcionar a 

gestão adequada dos resíduos sólidos produzidos no país.   

Os lixões por imposição da Lei 12.305/10 devrão ser 

fechados e substituídos pelos aterros sanitários em 2018, mas 

falta capacidade técnica e recursos financeiros nas prefeituras 
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para realizar a erradicação dos lixões, que não é uma tarefa fácil 

(ISWA, 2017). Acompanhado esta prescrição da Lei 12.305/10 

a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) coordena a campanha 

brasileira pelo fechamento de lixões a céu aberto em operação, 

inspirado da campanha mundial da International Solid Waste 

Association (ISWA) lançada em 2016 (RESÍDUOS URBANOS, 

2017).  

O desafio de adequar os lixões transformando em aterros 

sanitários já é uma realidade brasileira. Este ajustamento do 

método de confinamento dos Resíduos Sólidos Urbanos mais 

sustentável proporciona novos desafios técnicos e financeiros, 

abrindo um leque de possibilidades para inovação no setor da 

biorremediação e da biotecnologia. 

 Os resíduos sólidos urbanos consistem em um conjunto 

de materiais heterogêneos, nos quais há uma diversidade de 

substâncias de variada complexidade: fácil, mediana e difícil 

biodegradabilidade. Baseando-se, fundamentalmente, na 

estrutura bioquímica dos inúmeros componentes que 

compreendem o universo denominado resíduo sólido urbano, 

pode-se iniciar um entendimento do potencial biodegradativo 

dos resíduos sólidos urbanos.  

 Neste contexto, a biodigestão anaeróbia refere-se a uma 

tecnologia de tratamento de resíduos sólidos, que se 

fundamenta em processos biológicos de decomposição, 

utilizando como insumo uma variedade de biomassas, na 

ausência de oxigênio, cujos produtos gasosos são o biogás, 

composto principalmente por metano (CH4) e por dióxido de 

carbono (CO2), e sólido, matéria orgânica estabilizada. Esta 

consiste numa alternativa tecnológica bastante viável, 

sobretudo pelo fato de seus produtos serem alvos de crescente 
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interesse comercial e industrial, além do biogás se constituir 

num gás com grande potencial para substituir fontes de energia 

fósseis (ADEKUNLE e OKOLIE, 2015). 

A formação do biogás passa por vários estágios de 

degradação bacteriana, de acordo com Amaral (2014), são elas 

divididas em quatro fases. Na parte sólida do aterro, os 

processos são lentos e acontecem em tempos distintos, tem na 

fase inicial da biodigestão a presença do oxigênio entre os 

espaços vazios da massa de resíduos, havendo a 

predominância de microrganismos aeróbios e facultativos, 

como as bactérias, fungos, actinomicetes, etc. As bactérias 

hidrolíticas liberam enzimas responsáveis pela hidrólise ou 

liquifação dos compostos orgânicos complexos, (carboidratos, 

proteína e lipídeos) em substâncias menos complexas 

(açúcares, aminoácidos e ácidos graxos), estas reações 

bioquímica elevam a temperatura do meio.  Na segunda fase, 

os compostos orgânicos simples gerados na primeira fase 

serão decompostos por bactérias acidogênicas em ácidos 

graxos de cadeia curta (ácido acético, propiônico e butírico), 

CO2, H2 e pequenas quantidades de ácido lático e álcoois. 

Nesta fase aparecem os maus odores, com a liberação de H2S, 

NH3 e outros gases. Na terceira fase as bactérias acetogênicas  

irão converter o produto produzido pelas acidogênicas em ácido 

acético, hidrogênio e CO2. O acúmulo de ácidos orgânicos 

podem inibir a metanogênese, por isto a necessidade de uma 

boa associação das bactérias acetogênicas e as arqueas 

metanogênicas. Durante a formação do metano, as arqueas 

consomem hidrogênio e CO2, promovendo um meio propício 

para as bactérias acetogênicas. Na quarta fase ocorre a 

metanogênese, as bactérias metanogênicas estritamente 



INOCULAÇÃO DE CONSÓRCIO MICROBIANO  EM RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS NA GERAÇÃO DE BIOGÁS 

869 
 

anaeróbias convertem principalmente o ácido acético, o 

hidrogênio e o CO2 em CH4 (AMARAL, 2014). 

Mönkäre et al. (2016) informam que a biodigestão de 

resíduos envelhecidos pode indicar o potencial de recuperação 

de metano, visando à sua utilização energeticamente, ou à sua 

estabilização, que pode evitar a emissão de gases de efeito 

estufa para a atmosfera.  

Esta tecnologia abre possibilidade de associação de 

técnicas provenientes da biotecnologia, visando, desta forma, 

auxiliar os microrganismos que atuam no processo anaeróbio 

de decomposição de resíduos sólidos urbanos.   

Para a intensificação da biodegradação de resíduos 

envelhecimento em aterro, a utilização de microrganismos 

hidrolíticos facultativos é importante, visto que esta é uma fase 

limitante, na qual estão presentes componentes de alta 

complexidade e de difícil degradabilidade. 

O presente trabalho visou estudar a aplicação do 

consórcio microbiano, formado por duas cepas (Bacillus subtilis 

e Alcaligenes faecalis), reativando o processo de decomposição 

microbiológica e, consequentemente, a geração de biogás, para 

fins de aproveitamento energético.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com o objetivo de estudar a influência do consórcio 

microbiano no processo biodegradativo e geração de biogás, o 

presente estudo utilizou, como substrato, o resíduo sólido 

urbano minerado (RSU), e como inóculos, lodo de esgoto 

anaeróbio e um consórcio de microrganismos hidrolíticos 

facultativos simbióticos. 
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O Resíduo Sólido Urbano foi obtido do aterro 

experimental  que está localizado no aterro controlado da 

Muribeca, encerrado desde junho de 2009, situado no município 

de Jaboatão dos Guararapes/PE. Este aterro foi projetado por 

Jucá et al. (2006) e construído por Maciel (2009), ocupando 

uma área de base de 5.993,00 m² e altura máxima de 9,0 m, 

distribuído em dois patamares com 3,0 m e 6,0 m de altura. A 

capacidade de armazenamento de resíduos sólidos urbanos da 

referida célula é de, aproximadamente, 37.000,00 toneladas e 

volume estimado em 35.208,90 m³ (JUCÁ et al. 2014). 

O  RSU foi submetido a cacterização gravimétrico, pH,  

teor de umidade e quantificação de sólidos voláteis, utilizando 

a técnica de quarteamento, conforme metodologia sugerida 

pela NBR 10.007 (2004) e decrita por Firmo (2013). 

O lodo de esgoto (lodo anaeróbio) utilizado nos ensaios 

foi proveniente de reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket Reactor – Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente), da 

Estação de Tratamento de Esgoto da Mangueira, Recife-PE, 

coletado no dia 26 de agosto de 2015, seguindo os parâmetros 

recomendados pela NBR 10.007 (2004) e no laboratório de 

Laboratório de Métodos Computacionais em Geomecânica 

(LMCG/UFPE) foi submetidas às análises para determinações 

do teor de umidade, pH e quantificação de sólidos voláteis, 

seguindo-se a metodologia descrita pela NBR 6457/1986. 

Na composição do consórcio microbiano foram utilizadas 

duas bactérias isoladas biodigestores preenchidos com RSU 

envelhecido (8 anos) provenientes do Centro de Tratamento de 

Resíduos-Candeias (CTR-Candeias), em trabalhos 

anteriormente desenvolvidos pelo grupo de  pesquisa 

Laboratório de Microbiologia Ambiental e Industrial (LAMAI). As 

cepas bactérianas após suas reativações foram preservadas 
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em Ágar Nutritivo (AN). As mesmas linhagens foram 

submetidas à testes de identificação, e caracterização. A 

determinação qualitativa das atividades enzimáticas (celulases, 

amilases, proteases, xilanases) foram realizadas em triplicata 

por meio do método de “cup-plate” modificado, em meios de 

cultura sólido contendo 20g/L de ágar e 10g/L do substrato 

indutor como fonte de carbono, os quais foram: amido para 

amilase, carboximetilcelulose (CMC) para celulase, leite 

desnatado para protease, xilano de aveia para xilanase, o 

potencial enzimático foi visualizada com formação de halos de 

degradação pela adição de soluções corantes no meio de 

cultivo de acordo com a enzima analisada: vapores de iodo para 

amilase; solução de vermelho congo a 0,1% (m/v) para celulase 

e xilanase. A protease não necessita de solução corante, a 

medida que o leite é degradado pela enzima o halo enzimático 

fica bem visível a olho nu. Com o aparecimento de halos, a 

atividade hidrolítica das cepas bacterianas foram estimadas 

semiquantitativamente, usando um índice enzimático (IE), o 

qual é expresso pela razão do diâmetro médio do halo de 

degradação e do diâmetro do halo de crescimento da colônia 

(HANKIN & ANAGNOSTAKIS, 1975). Posteriormentes estas 

bactérias foram submetidas a ensaios de antagonismo (MÉLO-

SCHLUB, 2017). 

A análise cromossômica das bactérias foram realizadas 

em parceria com o Centro de Tecnologia do Nordeste 

(CETENE). As sequências do gene 16S rDNA obtidas foram 

comparadas com sequencias  depositadas no banco de dados 

Genbank (NCBI). O BLASTn (NCBI) foi utilizado como 

ferramenta para fazer o alinhamento local e os softwares MEGA 

5.2 e Multialin foram utilizados para o alinhamento múltiplo. O 

programa ClustalW foi utilizado para a construção de um 
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dendrograma pelo método Neighbor-Joining BADOEI-

DALFARD (2015). 

O consórcio bacteriano constituído de uma mistura 1:1 

(v/v) das duas bactérias crescidas com 24h a 30ºC em meio 

líquido AN sob agitacão de 120 rpm foi inoculado  em 

biorreatores Inox (BMPs) a fim de avaliar a biodegradabilidade 

e produção de biogás de resíduos orgânicos presentes no RSU 

(VALERO et. al., 2016). A inoculação do consórcio bacteriano 

no ensaio BMP foi realizadade de acordo com a metodologia 

descrita por ALVES (2008). Para efeito comparativo quatro tipos 

de ensaios foram realizados, RSU + água, lodo anaeróbio, RSU 

+ lodo e finalmente RSU + lodo + consórcio bacteriano.  Estes 

testes, foram realizados em biorreatores isentos de oxigênio, 

durante um período de incubação de 30 a 120 dias para estimar 

o potencial máximo de biogás e/ou biometano (GODIN et. al., 

2015). 

Com o intuito de analisar os percentuais de metano (CH4) 

e dióxido de carbono (CO2) presentes nas amostras de biogás 

obtidas durante a fermentação anaeróbia, utilizou-se o 

Cromatógrafo Gasoso APPA GOLD TCD/FID, cujo gás de 

arraste, coluna cromatográfica e detector utilizados foram, 

respectivamente, o hidrogênio (H2), a empacotada Porapak N e 

o detector de condutividade térmica, atuando, estes dois 

acessórios (coluna e detector), sob temperaturas de 60°C e 

150°C, respectivamente. Previamente à injeção das amostras 

de biogás contidas nos biorreatores, foi feita a calibração do 

equipamento, injetando-se uma amostra padrão do biogás, 

cujas concentrações dos principais elementos componentes do 

biogás são conhecidas como 60% v/v do gás metano (CH4) e 

40% v/v do dióxido de carbono (CO2), a fim de identificar o 

intervalo de valores referentes à variação dos TR (tempo de 
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retenção dos picos) e às áreas de base das curvas dos dois 

componentes.Na etapa de injeção das amostras de biogás, foi 

utilizada uma seringa de 1 mL, para a coleta e a inserção do 

gás no injetor. No procedimento de análise das amostras, foram 

realizadas três injeções de biogás, sendo assim em triplicata. 

As análises de biogás em cada biorreator, para a identificação 

das concentrações de metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2), foram realizadas fazendo-se uso do Sistema de 

Aquisição de Dados Cromatográficos N2000 Chromatostation. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização do resíduo sólido urbano extraído do 

aterro sanitário do Centro de Tratamento de Resíduos-

Candeias (CTR-Candeias) está apresentada na Figura 1. 

 Na figura 1, observa-se um reduzido teor de matéria 

orgânica, indicando avançado estado de decomposição dos 

resíduos, visto que os componentes residuais facilmente 

assimiláveis foram quase totalmente decompostos, resultando 

em um percentual inferior a 1%. Em contrapartida, os 

componentes plásticos foram os componentes que 

predominaram nesta atividade de caracterização, visto que, 

devido ao fato de possuírem, em sua composição, estruturas 

químicas complexas, de difícil degradação e muito resistentes 

à decomposição microbiana. 
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Figura 1- Composição Grafimétrica  do Resíduo Sólido Urbano 

provenientes do Centro de Tratamento de Resíduos-Candeias 

(CTR-Candeias). 

 
Fonte: Adaptado de HOLANDA (2016) 

 

Gomes et. al. (2013), trabalhando em resíduos 

envelhecidos, constataram uma redução acentuada do 

percentual de matéria orgânica degradável, nos primeiros 

quatro anos, de, aproximadamente, 47%, cujo teor inicial deste 

componente atingiu 80% do montante de resíduos. 

Danthurebandara et. al. (2015) segregaram os resíduos em três 

tipos: (1) resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais 

assimiláveis; (2) resíduos industriais; (3) resíduos mistos (cuja 

homogeneidade dos resíduos não permite uma fácil e clara 

identificação). Neste contexto o resíduo utilizado no presente 

trabalho como um Resíduo Sólido Urbano envelhecido. O 

percentual de umidade obtido foi de 70,42%. O percentual 

elevado de umidade permite a migração tanto de compostos 

químicos quanto de microrganismos para diversos outros sítios, 
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favorecendo o acesso destes agentes degradativos a regiões 

até então inexploradas. O teor de sólidos voláteis refere-se à 

quantidade de material carbonáceo, presente nos resíduos, 

passível de degradação (FIRMO, 2013), após submeter 2,5 g 

da amostra à calcinação, obteve-se um percentual de 16,84% 

de SV (ou 168,41 mgSV/gST) e pH 7,74. 

Na caracterização físico-química do lodo  anaeróbico 

utilizado no presente trabalho apresentou pH de 7,96, 

condutividade elétrica (µS/cm) 1617,8 e sólidos voláteis 

correspondente a 52,42%. 

 Diferentemente de resíduo orgânico fresco, nos quais há 

inúmeros fatores que podem influenciar negativamente sobre o 

desempenho biodegradativo anaeróbio, como elevados teores 

de ácidos graxos voláteis, carga orgânica (DBO e DQO), sólidos 

voláteis, óleos e graxas, entre outros fatores, os resíduos 

envelhecidos (minerados) possuem uma menor ação poluidora, 

sobretudo, por ter grande parte dos componentes residuais em 

fase mediana ou acentuada de estabilização. As condições em 

que normalmente se encontram, constituem-se como 

características bastante positivas para o estabelecimento dos 

processos microbiológicos anaeróbios (MÖNKARE et. al., 

2016). 

No presente estudo os isolados bacterianos utilizados na 

constituição do consórcio microbiano, foram identificados como 

Bacillus subtilis e Alcaligenes faecalis , apresentando  

respectivamente 100% (KJ870046.1) e 99%  (CP013119.1) de 

similiaridade com a sequência do gene 16S rDNA depositada 

no banco de dados correspondentes. O teste de antagonismo 

comprovou que a co-existência em um mesmo meio entre as 

bactérias Bacillus subtilis e Alcaligenes faecalis. Nos ensaios 

realizados sobre a capacidade dos referidos microrganismo 
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excretarem enzimas  hidrolíticas foi detectado indices 

enzimáticos significativos de 3,33 para celulases excretado por 

Bacillus subtilis e indices de 1,33 de celulases  e 1,98 para 

poteases excretada por Alcaligenes faecalis. Esta característica 

é de grande importância, pois, de acordo com Chen et. al. 

(2008), a competição, entre microrganismos, pela mesma fonte 

de carbono e nutrientes constitui-se num dos principais fatores 

para a ocorrência de colapso em biodigestores anaeróbios. 

O ensaio BMP realizado com biorreatores inox (Tabela 
1), gerou os resultados de volume acumulado de biogás 
apresentados na Figura 2. 

 
Tabela 1- Ensaios de BMP  inox. 

Ensaio RSU 
(g) 

Lodo 
(mL) 

Consórcio 
microbiano (mL) 

RSU + água 5 - - 
RSU + Lodo 5 50 - 
RSU+CM+ 

Lodo 
5 25 25 

Lodo - 50 - 

Fonte: Adaptado de HOLANDA (2016) 

 
No presente estudo, foi possível detectar que os 

biorreatores que continham o cenário “RSU+Lodo+CM” 

apresentaram os melhores resultados, atingindo um volume 

acumulado, ao final do ensaio, de 256,89 NmL. Comparando 

com o cenário descrito pelos biorreatores onde continham 

“RSU+Lodo”, vê-se uma produção de biogás muito mais 

acentuada e discrepante do primeiro cenário 

(“RSU+Lodo+CM”) ante o segundo (“RSU+Lodo”), o que 

evidencia muito a influência que os microrganismos inoculados 

exerceram sobre a produção de biogás referente ao cenário 

“RSU+Lodo”, cuja composição não continha o consórcio 

microbiano. Seguindo este raciocínio, nota-se que, ao final do 
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período do experimento, o valor acumulado obtido pelo cenário 

“RSU+Lodo+CM”, 256,89 NmL é 3,14 vezes maior que o 

volume acumulado obtido pela cenário “RSU+Lodo”. Baseando-

se nos números e no desempenho dos cenários que continham 

o consórcio microbiano, os quais se destacaram tanto na 

geração acumulada (NmL), quanto na taxa diária de geração de 

biogás (NmL/dia). 

Figura 2- Geração acumulada, em (a), e potencial de geração, 
em (b), de biogás proveniente dos BMP inox. 

 

Fonte: Adaptado de HOLANDA (2016) 

A análises cromatográficas obtidas do biogás referentes 

a quantificação de metano e dióxido de carbono encontram-se 

expostos na Figura 3. 
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Figura 3 - Comportamento temporal dos componentes 

analisados do biogás oriundo dos BMP inox.  

 
Fonte: Adaptado de HOLANDA (2016) 

 

Observando-se os dados da Figura 3 ((a), (b), (c) e (d)), 

detecta-se uma influência positiva da inoculação do consórcio 

microbiano, obtendo no cenário “RSU+Lodo+CM” uma geração 

de 70% de metano presente no biogás gerado, demosntrando 

o comportamento da digestão do substrato nos BMPs pelo 

consórcio bacteriano inoculado, indicando a degradação da 

matéria orgânica sendo estimulada pela adição do consórcio 

bacteriano formado pelas bactérias hidrolíticas. Neste primeiros 

dias, os BMPs continham uma matéria orgânica e a presença 

de O2, servindo de substrato e de combustível, respectivamente 

para estas bactérias. As bactérias hidrolíticas produziram CO2 

e substratos menos complexos para as bactérias acidogênicas, 

assim estimulado o processo de degradação nas etapas 

seguintes fornecendo às bactérias metanogênicas meios mais 

favoráveis para se desenvolver e produzir mais metano. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados da composição gravimétrica do Resíduo 

sólido urbano obtido do aterro experimental da Muribeca, 

indicam um avançado estágio de decomposição dos resíduos, 

tornando um resíduo de difícil degradação. A utilização de um 

consórcio microbiano constituído de Bacillus subtilis e 

Alcaligenes faecalis com capacidade de excretar enzimas 

celulolíticas e proteolítica, foram icoculados em biodigestores 

de inox do tipo BMPs, preenchido com Resíduos sólido Urbano 

envelhecido, com baixo teor de matéria orgânica e alto teor de 

plástico e metais, estes foram capazes melhorar 314 % o 

rendimento de produção de biogás quando comparado ao 

experimento inoculado com RSU + lodo anaeróbico, indicando 

que o consórcio mcrobiano melhora a primeira fase de 

degradação dos resíduos sólidos, degradando as 

macromoléculas dos RSUs em compostos monoméricos, 

servindo de substratos para as bactérias acidogênicas 

apresentando uma produção de biogás. A análise quantitativa 

realizada no referido biogás obtido do biodigestor inoculado 

com “RSU+Lodo+CM” gerou um biogás constituído de 

aproximadamente 70% de metano, indicando a degradação da 

matéria orgânica sendo estimulada pela adição do consórcio 

bacteriano formado pelas bactérias hidrolíticas, podendo 

decompor mais RSU e assim produzir mais substratos para as 

atividades metabólicas das acidogênicas continuando o ciclo de 

produção de biogás mais eficaz de baixo custo. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi descrever e 
analisar o panorama e a evolução da produção de patentes 
envolvendo a espécie Phyllanthus niruri L., a partir de 
prospecção tecnológica em depósitos de patentes. Para tal, foi 
consultada a base de dados de patentes Derwent Innovation 
Index®. A coleta de dados foi realizada a partir da combinação 
do nome científico e populares como palavras-chave. Os 
resultados apontaram 110 documentos de patentes 
depositados entre 1985 e 2018, tendo a Índia como a maior 
depositante, seguido da China, Japão e Estado Unidos. Do 
universo das patentes recuperadas, 45% foram depositadas por 
empresas, na qual a Johnson & Johnson é a instituição com 
mais pedidos de patentes. Os inventores independentes, em 
sua maioria da Índia, correspondem a segunda maior parcela 
das patentes analisadas, quanto ao tipo de depositante. As 
principais aplicações das patentes compreendem o uso da P. 
niruri como ingrediente ativo em medicamentos, preparações 
cosméticas e produtos para higiene pessoal. Portanto, conclui-
se que a produção tecnológica envolvendo o uso de P. niruri 
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tem passado por um processo de evolução nos últimos dez 
anos, em decorrência da descoberta de diversas aplicações nas 
áreas da farmacologia e da cosmetologia. No entanto, apesar 
de ser uma espécie de importante interesse medicinal no Brasil, 
nota-se que o país apresenta apenas uma patente depositada. 
Palavras-chave: Phyllanthus niruri. Prospecção tecnológica. 

Depósitos de patentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Phyllanthus niruri L., espécie pertencente à família 

Phyllanthaceae, é uma erva anual de pequeno porte, medindo 

até 80 cm de altura (KAUR et al., 2017), nativa da América do 

Sul e de ampla distribuição geográfica no território brasileiro, 

ocorrendo nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata 

Atlântica (SECO et al., 2015). Conhecida popularmente no 

Brasil como quebra-pedra e/ou arrebenta-pedra, em outros 

países do continente americano e na Espanha, é conhecida 

como chanca piedra, na Índia e na China, respectivamente, na 

qual, esta é empregada como medicamento em importantes 

sistemas médicos, é conhecida como bhumyamalaki e yexiazhu 

(MAO et al., 2016). 

P. niruri distingue-se de outras espécies do gênero 

Phyllanthus (P. amarus, P. tenellus e P. urinaria), semelhantes 

vegetativamente e conhecidas pelos mesmos nomes 

populares, por apresentar discretas diferenças entre si, sendo 

facilmente diferenciadas, principalmente, pela base foliar 

(simétrica retusa em P. amarus, aguda em P. tenellus e 

assimétrica em P. niruri), número de estames no androceu (5 

ou 6 em P. tenellus, 2 em P. amarus e 3 em P. niruri) e pela 

união dos estames que ocorre em P. urinaria e P. amarus e não 
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ocorre em P. niruri, entre tantas outras características 

(MARTINS et al 2014; MARTINS et al., 2017).  

Na medicina tradicional, P. niruri é largamente utilizada e 

seu emprego varia de acordo com a localidade, sendo utilizada 

principalmente no tratamento de doenças do sistema digestivo, 

no continente Asiático, no tratamento de doenças do sistema 

urinário, na América do Sul, e no tratamento da malária, no 

continente Africano (MAO et al., 2016). De forma geral, é 

amplamente reconhecida pelas suas propriedades terapêuticas 

no combate de cálculos renais e biliares, empregado no 

tratamento da hipertensão arterial, diarreia, hepatites B e C, 

possui ação analgésica, relaxante muscular e dos ureteres 

(PAITHANKAR et al., 2011). Em vários estudos, extratos de P. 

niruri demonstraram atividades hepatoprotetora, 

imunomoduladora na tuberculose, anti-inflamatória, anticâncer, 

antiviral, antimalárica, analgésica, antimicrobiana, antiurolítica e 

gastroprotetora (LIU et al., 2014; RODGERS et al., 2014; LEE 

et al., 2016; MOSTOFA et al., 2017; PUTRI et al., 2018). 

Vários compostos biologicamente importantes têm sido 

identificados nas partes constituintes da P. niruri, algumas 

classes desses metabólitos secundários incluem: 

antraquinonas agliconas e glicosídicas, flavonoides, 

terpenóides, naftoquinonas, saponinas, carboidratos, 

esteroides, taninos, alcaloides, ligninas, lignanas, cumarinas e 

cumarinas glicosídicas (GIRIBABU et al., 2014; MOSTOFA et 

al., 2017; AL ZARZOUR et al., 2017). Alguns desses compostos 

promissores do ponto de vista fármaco-tecnológico, em 

especial para o desenvolvimento e inovação de novos fármacos 

e medicamentos, lhe conferindo diversas aplicações, não só 

apenas como medicinal, mas também para o desenvolvimento 

e inovação de formulações e produtos cosméticos.  
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Em virtude da importância da P. niruri, há um grande 

interesse de diferentes setores industriais, instituições de 

pesquisas e dos centros e como uma fonte inicial de 

informações sobre novas tecnologias. (MILANEZ et al., 2017; 

PIMENTA, 2017).  

Como forma de analisar a produção de conhecimento 

tecnológico, evidenciando tecnologias relevantes, rotas 

tecnológicas, inovações, processos, produtos, dentre outras 

(AMPARO et al., 2012), o presente estudo teve como objetivo 

descrever e analisar o panorama mundial e a evolução da 

produção tecnológica relacionada à P. niruri, através da 

realização de uma prospecção tecnológica, considerando as 

informações contidas em pedidos de patentes, são elas: ano da 

publicação das patentes, titulares de patentes, países dos 

depósitos, frequência dos pedidos de patentes de acordo com 

a Classificação Internacional de Patentes e demais indicadores 

relacionados, bem como avaliar o panorama internacional de 

produtos e processos relacionados a esta espécie. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A prospecção tecnológica, envolvendo as tecnologias 

protegidas ou descritas nos documentos de patentes referentes 

às aplicações da P. niruri, foi realizada a partir de pesquisa de 

depósitos de patentes na base de patentes Derwent Innovation 

Index®, base de dados de patentes da Clarivate Analytics, 

integrada a plataforma Web of Science, a qual é atualizada 

semanalmente e apresenta mais de 70 milhões de documentos 

de patentes, desde 1963 até os dias de hoje. Nesta base, as 

informações de patentes são coletadas de 52 autoridades 

emissoras de patentes em todo o mundo, a citar por exemplo: 
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USPTO (United States Patent and Trademark Office), JPO 

(Japan Patent Office), WIPO (World Intellectual Property 

Organization) e EPO (European Patent Office), importantes 

escritórios de patentes. 

A coleta dos dados foi realizada entre outubro e 

novembro de 2018, para tal, utilizou-se como estratégia de 

busca a combinação das seguintes palavras-chave: 

“Phyllanthus niruri”, “quebra-pedra”, “chanca piedra”, 

“bhumyamalaki” e “yexiazhu”, as quais foram inseridas no 

campo de busca “Tópico”, que engloba a recuperação de 

documentos que contenham qualquer um desses termos no 

título e/ou resumo das patentes. As buscas foram realizadas 

sem nenhuma limitação temporal. 

O mapeamento a partir do levantamento e análise das 

informações contidas nos depósitos de patentes referentes a P. 

niruri, foi realizado com intuito de analisar e conhecer os 

aspectos da inovação e do progresso tecnológico, sob diversos 

aspectos, a citar: evolução anual dos depósitos de patentes, 

países de depósito, requerentes, inventores e os campos 

tecnológicos, este último, representado pelos códigos de 

Classificação Internacional de Patentes (CIP). 

As informações bibliográficas dos documentos 

recuperadas na base de dados foram exportadas para o 

Microsoft Office Excel, e os dados que não eram analisados 

pela própria base, como país de depósito, ano de publicação e 

tipo de depositante foram identificados manualmente, um a um 

cada documento, sendo inseridos em planilhas, havendo em 

seguida a inserção dos dados em gráficos plotados no Excel 

para posterior análise. 

Importante ressaltar a impossibilidade de análise dos 

documentos ainda não publicados, devido à exigência legal do 
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cumprimento do período de sigilo. Dessa forma, buscas 

realizadas em datas posteriores poderão recuperar 

documentos que ainda tinham sido publicados na época de 

realização do presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratégia de busca utilizada, na base Derwent 

Innovation Index®, permitiu a recuperação de 110 documentos 

de patentes depositados entre 1985 e 2018, que foram 

analisados quanto à evolução anual, nacionalidade, 

identificação dos inventores, instituições depositantes, campos 

tecnológicos, entre outros. 

Inicialmente, todas as patentes foram analisadas quanto 

à evolução anual dos pedidos de patentes recuperadas, na qual 

a Figura 1 apresenta a quantidade de patentes recuperadas 

entre 1985 e 2018, em que a evolução temporal no número de 

patentes apresenta um comportamento oscilatório, exibindo um 

aumento no número de registros de patentes ainda na década 

de 90, a partir do ano de 1994, porém sem consistência ao 

passar dos anos, mantendo uma média de 3 patentes por ano, 

entre os anos de 1994 a 2008, seguidos de uma ascensão no 

número de depósitos de patentes no ano de 2010 com 12 

documentos recuperados, porém, novamente sem consistência 

ao passar dos anos, exibindo um declínio a partir do ano 

seguinte, contudo manteve uma média de 7 patentes por ano, 

entre os anos de 2010 e 2018, sendo o ano de 2014 identificado 

como o ano com maior quantidade de registros de patentes, 

com um total de 13 documentos recuperados. Vale ressaltar 

que o baixo número de registros de patentes em 2017 e 2018 

está relacionado ao fato de pertencerem ao período de sigilo. 
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Figura 3. Evolução anual dos pedidos de patentes depositados 

relacionados à P. niruri. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

De acordo com a Figura 1, pode-se observar que, cerca 

de, 62% dos documentos de patentes foram depositadas nos 

últimos dez anos. Isso indica que os depósitos de patentes 

envolvendo a P. niruri foram progressivamente expressivos, em 

termos de quantidade, nos últimos anos, mesmo diante do 

baixo número de pedidos de patentes ocorridos entre 2011 e 

2013. A princípio, não há razões aparente que permitam 

explicar esse comportamento oscilatório na evolução anual nos 

depósitos de patentes.  

No entanto, este baixo número de registros de patentes 

entre 2011 e 2013, pode estar relacionado ao desaceleramento 

mundial dos pedidos de patentes, ocorrido nos anos de 2009 e 

2010, reflexo do declínio da produção econômica mundial com 

consequente diminuição das atividades de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que só vieram a aumentar 

a partir dos anos seguintes, apesar da economia mundial exibir 
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uma fraca recuperação (NIKZAD, 2013; WIPO, 2018a). No caso 

da matriz vegetal prospectada, esse crescimento ocorreu 

apenas em 2014, exibindo um aumento expressivo, superando 

anos anteriores, possivelmente, resultado da descoberta de 

novas aplicações tanto na área medicinal, quanto para o 

desenvolvimento de formulações e produtos cosméticos 

envolvendo P. niruri. 

Percebe-se que se trata de um campo da inovação 

bastante recente, tendo em vista que a primeira patente 

envolvendo a matriz vegetal prospectada foi depositada apenas 

em 1985, nos Estados Unidos, a qual trata de uma preparação 

farmacêutica para o tratamento da infecção pelo vírus da 

hepatite B, obtida a partir dos componentes extraídos da P. 

niruri, cuja titularidade da patente pertence ao centro de 

pesquisa especializado no tratamento e prevenção do câncer, 

Fox Chase Cancer Center (VENKATESWARAN et al., 1987). 

A análise realizada sobre os países depositantes (Figura 

2) demonstra que as patentes mapeadas foram originárias de 

10 países. Destes, os principais países em depósitos de 

patentes são a Índia, apresentando um total de 30  registros de 

patentes, seguido pela China (24), Japão (23) e Estados Unidos 

(20), como se verifica na representação disposta na Figura 2, 

na qual fica evidente o domínio de países asiáticos, ao avaliar 

os depósitos de patentes de acordo com o continente de origem 

da patente, em que mais de 70% dos documentos de patentes 

analisados tem como titularidade requerentes de patentes 

asiáticos, representados pela Índia, China, Japão e Indonésia, 

enquanto que 18% dos depósitos estão concentrados nos 

Estados Unidos, único representante do continente norte 

americano, e apenas 5% são de requerentes europeus. Nota-
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se que o Brasil apresenta apenas um documento de patente 

depositado. 

 

Figura 4. Distribuição de patentes depositadas por país de 

origem. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A única patente de titularidade brasileira foi depositada 

por uma instituição de ensino superior, mas especificamente a 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no ano 

de 2012, na qual foi requerida a proteção para a produção de 

cápsulas, pílulas e pó nutracêuticos que envolvem a utilização 

de micélio miceliado de fungos comestíveis ou substratos 

medicinais obtidos a partir de plantas medicinais, dentre elas a 

P. niruri (ALMEIDA et al., 2015). Depósito este, que só veio 

ocorrer aproximadamente 27 anos após a primeira patente 

envolvendo P. niruri ter sido depositada e a cerca de oito anos 

após a adoção de políticas de incentivo através da promulgação 

da Lei da Inovação nº 10.973/04 e da Lei do Bem nº 11.196/05. 

Importante ressaltar que esse arcabouço legal brasileiro é 

bastante recente e só veio a ser estabelecido 25 anos após a 
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estrutura regulatória dos Estado Unidos, que tem uma cultura 

mais difundida de incentivo ao patenteamento, resultado da 

promulgação da Lei de Bayh-Dole de 1980 (PEREIRA et al., 

2017). 

Esse reduzido número de pedidos de patentes 

registrados no Brasil, referente à matriz vegetal prospectada, 

pode ser reflexo da falta de cultura de inovação e/ou 

desconhecimento dos tramites processuais (BRASIL, 2015), 

uma vez que a P. niruri é uma espécie vegetal de ocorrência e 

interesse medicinal em todo território brasileiro e alvo de 

diversas pesquisas científicas, possuindo diversos compostos 

biologicamente ativos e aplicações em áreas distintas, como a 

área farmacêutica e de cosméticos. 

Em contrapartida, o domínio de países asiáticos é 

resultado principalmente das políticas de incentivo à proteção 

da Propriedade Industrial ocorridas nesse continente nos 

últimos anos, resultando em expressivos índices mundiais de 

depósitos de patentes para os países asiáticos, na qual grande 

parte das patentes depositadas por estes países apresentam 

uma forte relação com recursos financeiros aplicados em P&D 

e com o Produto Interno Bruto (PIB), aumentando a capacidade 

de inovação tecnológica desses países (TOMIOKA et al., 2010; 

DANG; MOTOHASHI, 2015). Outro ponto a ser levantado, é o 

fato de que a P. niruri é utilizada em importantes sistemas de 

medicina tradicionais neste continente, como o Ayurveda da 

Índia e na Medicina Tradicional Chinesa, refletindo no incentivo 

à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para esta 

espécie. 

Ao analisar os 110 documentos de patentes 

recuperadas, quanto aos seus requerentes, foi gerada a Figura 

3, que apresenta a categoria do depositante e o respectivo 
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número de patentes, na qual foi verificado que a maior parte das 

patentes são provenientes do setor empresarial, ou seja, 45% 

dos registros de patentes analisados, seguido por 

pesquisadores independentes, institutos de pesquisas e por 

instituições de ensino superior com 32%, 14% e 9%, 

respectivamente. Resultado que reflete o panorama mundial, 

uma vez que o setor empresarial responde pela maior parcela 

dos pedidos de patentes de invenção nos principais escritórios 

de patentes do mundo, conforme dados recentes 

disponibilizados pelo World Intellectual Property Organization - 

WIPO (WIPO, 2018a). 

 

Figura 5. Categoria dos depositantes das patentes envolvendo 

a P. niruri. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Em relação aos pedidos de patentes feitos por 

pesquisadores independentes, foi possível observar que estes 

são em sua maioria da Índia. 

As instituições que mais se destacam são a empresa 

norte-americana Johnson & Johnson com 11 pedidos de 

patentes, em seguida surgem com 4 patentes cada, a Amity 

University, instituição de ensino superior da Índia, e a fabricante 
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japonesa Lion Corporarion, dentre outras, conforme 

apresentado na Figura 4. 

 

Figura 6. Principais instituições depositantes de patentes 

relacionadas à P. niruri. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Apesar da Índia ser a principal requerente de patentes, 

representada pelo grande número de depósitos, a instituição 

que detém o maior número de patentes é a multinacional norte-

americana de produtos para a saúde e higiene Johnson & 

Johnson, o que a torna uma liderança no segmento da 

biotecnologia neste setor, representando mais da metade das 

patentes depositadas pelo país. Isso se explica devido à mesma 

apresentar filiais em diversos países, inclusive no Brasil, e ser 

uma empresa comprometida com a inovação e o 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos e de higiene. 

A única instituição de ensino superior entre os principais 

titulares de patentes é a universidade indiana (Amity University) 

com apenas 4 registros recuperados, sendo que nenhuma das 

patentes de titularidade da referida instituição ocorrem em 
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parceria com o setor empresarial, o que demonstra um forte 

incentivo do governo desse país em PD&I. Ao contrário de 

outros países asiáticos que possuem o setor empresarial como 

o principal investidor em PD&I, na Índia os investimentos são 

predominantemente governamentais (FERNANDES et al., 

2015). 

Para identificar os pesquisadores com maior número de 

patentes depositadas foi gerada a Figura 5, que apresenta o 

nome dos principais inventores e o respectivo número de 

patentes, sendo apenas considerados os inventores com 

participação em pelo menos três depósitos de patentes. 

Importante salientar que algumas patentes foram depositadas 

por vários inventores. Para os 110 depósitos de patentes sobre 

a matriz vegetal prospectada, foram quantificados 255 

diferentes inventores. Destes, mais de 80% foram responsáveis 

pela autoria de apenas uma patente. 

 

Figura 7. Inventores com maior número de participação em 

patentes relacionadas à P. niruri.  

 

Legenda: US: Estados Unidos da América; ID: Indonésia; FR: França; SG: 

Singapura.  

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Dentre os dez maiores inventores de patentes, Simarna 

Kaur e Michael Southall, ambos com participação em 12 

pedidos de patentes, e Khalid Mahmood com participação em 8 

patentes, todos de nacionalidade norte-americana, merecem 

destaque frente aos demais inventores, se caracterizando como 

os mais importantes especialistas no desenvolvimento e 

produção tecnológica envolvendo a P. niruri. Outra importante 

constatação acerca dos principais inventores, é que ambos os 

especialistas possuem vínculo com a empresa Johnson & 

Johnson, maior depositante de patentes, justificando as 

primeiras colocações para estes pesquisadores. 

Importante ressaltar a nacionalidade dos principais 

inventores, na qual se verifica forte predominância dos Estados 

Unidos com 5 inventores, seguido pela Indonésia com 3 

inventores. A França e Singapura também se destacam por 

apresentar 1 inventor cada, entre os dez maiores inventores, 

ainda mais porque estes países não possuem titularidade sobre 

nenhuma patente relacionada à P. niruri. Embora Índia, China 

e Japão figurem entre os países com mais depósitos de 

patentes sobre a referida matriz vegetal prospectada, estes 

países não possuem nenhum pesquisador entre os dez 

principais inventores, conforme verificado na Figura 5, o que 

pode ser justificado devido ao fato de não existir predomínio, 

nesses países, de uma única instituição depositante entre os 

maiores titulares de pedidos de patentes, ao contrário do que 

ocorre com os Estados Unidos que tem a Johnson & Johnson 

como maior depositante, conforme observado no presente 

estudo. 

Analisando as tecnologias desenvolvidas pelos 

depositantes de patentes, através da classificação internacional 
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de patentes, pode-se identificar as tendências das áreas 

tecnológicas envolvidas com a utilização da P. niruri, em que, 

de acordo com as seções dos códigos de classificação das 

patentes, observou-se, de um ponto de vista macro, que as 

patentes estão significativamente concentradas na Seção A 

(Necessidades Humanas), conforme apresentado na Figura 6. 

No entanto, além da seção A, algumas patentes apresentaram, 

apesar de menos comum, em seu registro códigos de 

classificação referentes à Seção C (Química; Metalurgia), 

indicando o envolvimento de diferentes áreas de aplicação 

tecnológicas na proteção das patentes. Essa maior distribuição 

dos códigos de classificação de patentes na Seção A já era 

esperado devido às propriedades biológicas compreenderem o 

principal campo de aplicação da P. niruri, assim como ocorre 

com outras espécies vegetais. 

 

Figura 8.  Principais códigos de classificação dos documentos 

de patentes envolvendo a P. niruri. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A classificação internacional de patentes (CIP) consiste 

em um sistema hierárquico, cujas áreas tecnológicas são 
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divididas em seções, que por sua vez, são subdivididas em 

subseções, classes, subclasses, grupos e subgrupos, que 

permitem classificar as patentes de acordo com as distintas 

áreas de tecnologia a que pertencem (INPI, 2018). 

Conforme a disposição dos códigos de classificação por 

quantidade de documentos de patentes, apresentado na Figura 

6, os códigos CIP de classificação referentes à subclasse A61K, 

que diz respeito ás “Preparações para finalidades médicas, 

odontológicas ou higiênicas”, foram os códigos que mais 

tiveram citações nos registros de patentes recuperados, 

aparecendo 323 vezes, seguida da subclasse A61P (Atividade 

terapêutica específica de compostos químicos ou preparações 

medicinais) e a subclasse A61Q (uso específico de cosméticos 

ou preparações similares para higiene pessoal), que 

correspondem a segunda e terceira maiores ocorrências, com 

112 e 52 códigos nas patentes analisadas, respectivamente. 

Importante ressaltar que algumas patentes apresentam em seu 

registro mais de um código de classificação, podendo ser 

classificada até mesmo em mais de uma categoria, o que 

explica a recuperação de 539 códigos para as 110 patentes 

recuperadas. O Quadro 1 contempla as definições de cada um 

dos códigos de classificação apresentados na Figura 6. 

 

Quadro 1. Definição dos códigos de Classificação Internacional 

de Patentes com aplicações envolvendo P. niruri. 

(Continua) 

Códigos 
CIP 

Definição 

A61K 
Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 
higiênicas 

A61P 
Atividade terapêutica específica de compostos químicos ou 
preparações medicinais 
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Quadro 2. Definição dos códigos de Classificação Internacional 

de Patentes com aplicações envolvendo P. niruri. 

(Continuação) 

Códigos 
CIP 

Definição 

A61Q 
Uso específico de cosméticos ou preparações similares para 
higiene pessoal 

A23L 

Alimentos, produtos alimentícios ou bebidas não-alcóolicas, 
não abrangidos por outras classes; seu preparo ou 
tratamento, p. ex. cozimento, modificação das qualidades 
nutritivas, tratamento físico; conservação de alimentos ou 
produtos alimentícios, em geral 

A01N 

Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 
plantas ou partes dos mesmos; biocidas, p. ex. como 
desinfetantes, como pesticidas ou como herbicidas repelentes 
ou atrativos de pestes; reguladores do crescimento de plantas 

A23K 
Produtos alimentícios especialmente adaptados para animais; 
métodos especialmente adaptados para a produção dos 
mesmos 

C05G 

Misturas de fertilizantes pertencendo individualmente a 
diversas subclasses outras classes; misturas de um ou mais 
fertilizantes com substâncias que não possuem atividade 
especificamente fertilizante, p. ex. pesticidas, 
condicionadores do solo, agentes umectantes; fertilizantes 
caracterizados por sua forma 

C07H 
Açúcares; seus derivados; nucleosídeos; nucleotídeos; ácidos 
nucleicos 

C02F 
Tratamento de água, de águas residuais, de esgotos ou de 
lamas e lodos 

Fonte: Adaptado de WIPO (2018b). 

 

Estes resultados quanto a CIP, demonstram que as 

principais aplicações das patentes envolvendo a P. niruri 

compreendem principalmente o setor Farmacêutico, tanto no 

desenvolvimento de produtos ou processos inovadores na área 

farmacológica como no desenvolvimento e inovação de 

formulações e produtos cosméticos. Fato confirmado a partir da 

presença dos seguintes códigos de classificação, entre os cinco 
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mais relevante, A61K-36 que se refere a “Preparações 

medicinais contendo materiais de constituição indeterminadas 

derivados de algas, liquens, fungos ou plantas, ou derivados 

dos mesmos, p. ex. medicamentos tradicionais à base de 

ervas”; A61K-8 que diz respeito aos “Cosméticos ou 

preparações similares para higiene pessoal; e o código A61Q-

19 que trata de preparações para tratamento da pele. 

Dessa forma, constata-se que as principais aplicações 

compreendem o uso de P. niruri como ingrediente ativo 

orgânico em medicamentos, em preparações cosméticas para 

o tratamento da pele e em produtos para higiene pessoal. 

 

CONCLUSÕES  

 

A prospecção tecnológica realizada na base de patentes 

Derwent Innovation Index®, visando mapear a evolução da 

produção tecnológica envolvendo P. niruri, apontou um total de 

110 documentos, que permitiram identificar tendências e obter 

importantes informações relacionadas aos seus aspectos 

inventivos. A revisão sistemática das informações contidas nas 

patentes revelou que o interesse tecnológico nesta espécie 

aumentou bastante nos últimos dez anos, com predomino no 

ano de 2014, sendo bastante explorada tecnologicamente nas 

áreas da farmacologia e da cosmetologia. Foi possível concluir 

ainda, que a maioria dos pedidos foram realizados por 

empresas, na qual a empresa norte-americana Johnson & 

Johnson é a principal detentora, apesar de mais da metade dos 

registros serem de titularidade de países do continente asiático.  

Por fim, em relação ao panorama nacional, embora a 

matriz vegetal prospectada seja de importante interesse 

medicinal, o país possui apenas uma patente registrada, em 
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que a titularidade pertence a uma instituição de ensino superior. 

Para que o país amplie o número de patentes registradas é 

necessário a criação de estratégias ou até mesmo à ampliação 

de políticas públicas efetivas que estimulem o aumento da 

cooperação entre as instituições de ensino superior e o setor 

empresarial, direcionando o apoio não só a campos 

tecnológicos já consolidados, mas também a áreas de 

conhecimento percebidas como importantes e promissoras, 

agregando ainda mais valor à P. niruri, aumentando assim a 

produção tecnológica nos mais distintos campos tecnológicos. 
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RESUMO: A nanotecnologia é um dos ramos da ciência que 
mais tem recebido investimento na última década, estando 
inserida de diversas formas na sociedade. Atualmente, ela é 
utilizada tanto para produção de cosméticos, cimentos e 
satélites, quanto em sistemas de liberação controlada de 
fármacos e de purificação de água, proporcionando diversas 
oportunidades de avanço científico. Os nanomaterias podem 
ajudar na preservação ambiental e aprimorar a qualidade de 
vida populacional. Entretanto, o investimento e 
desenvolvimento dessa tecnologia não tem sido acompanhado, 
na mesma intensidade, pelo conhecimento de seus potenciais 
efeitos negativos, tanto para o meio ambiente quanto para o ser 
humano. Diante desse problema, este artigo tem como objetivo 
oferecer uma revisão bibliográfica acerca dos nanomaterias, 
com enfoque na sua potencial toxicidade sobre o homem e o 
meio ambiente, abordando a exposição ambiental e humana, os 
caminhos de entrada, medição dos nanomaterias e as 
transformações químicas e físicas que eles sofrem no 
ambiente. O material de pesquisa utilizado envolveu revistas e 
artigos científicos, selecionados através de plataformas online, 
publicados no período de 2013 a 2018. Observou-se a 
importância do descarte adequado desse material e a 
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necessidade de pesquisas, principalmente no âmbito de 
nanoresíduos, e na sua quantificação no ambiente, para que se 
possa comprovar a sua toxicidade nos solos e águas e 
determinar a melhor forma de descarte dos nanomaterias. 
Palavras-chave: Nanomaterias. Nanotocixidade. 
Nanoresíduos.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A Nanotecnologia e a Nanociência se referem ao estudo 

e as aplicações de materiais e dispositivos com dimensões 

físicas de até 100 nanômetros (10-9) (PISCOPO, 2014). Esse 

termo, nanômetro, foi cunhado pelo químico austríaco Richard 

Zsigmondy, ganhador do Prêmio Nobel em química em 1925. 

Ele foi o primeiro a caracterizar o tamanho das partículas e 

medi-las como coloides de ouro usando um microscópio. Após 

o seu feito, o físico norte americano Richard Feynman, 

ganhador do Prêmio Nobel em física em 1965, introduziu o 

conceito de manipulação de matéria a nível atômico, sendo 

considerado por muitos o pai da nanotecnologia (HULLA, 2015). 

O Brasil, nos anos 2000 e 2007, investiu, por meio de 

universidades e centros de pesquisas, R$ 160 milhões na 

pesquisa de nanotecnologia, que somado ao setor privado 

atingiu o montante de R$ 320 milhões de reais (SILVA, 2015; 

SILVA, 2017). No ano de 2017, o setor privado brasileiro 

investiu sozinho R$ 7 milhões de reais em equipamentos e 

infraestrutura, na busca pelo desenvolvimento de diversas 

moléculas como hormônios peptídeos (aminoácidos), anti-

inflamatórios, medicamentos para doenças cardiovasculares e 

inibidores de bombas de prótons (PETRY, 2017).  

Diversos produtos já possuem nanomaterias, 

principalmente se tratando de tecnologias. Outras aplicações 
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podem ser encontradas na forma de imunossensores (SOUZA, 

2015), supercondensados flexíveis para aplicação na indústria 

têxtil (COSTA, 2016), monitoramento e remediação ambiental 

(DAS et al., 2015), purificação da água (SANNINO et al., 2016) 

e sistemas de liberação controlada de fármacos (CORDEIRO et 

al., 2015). Isso se dá, pois, uma vantagem das nanopartículas 

em relação aos demais materiais é o fato de que os 

nanomaterias possuem uma área de superfície maciça. Devido 

à área de superfície muito alta, elas se tornam extremamente 

reativas, sendo facilmente aplicada em diversas áreas (SILVA, 

2015; SILVA, 2017). 

Atualmente, os maiores investimentos em pesquisas são 

em nanopartículas de carbono, como o grafeno e nanotubo de 

carbonos (CNTs), devido a sua versatilidade, resistência e 

gama de aplicações dentro do setor tecnológico e das 

engenharias (MITTAL et al., 2015). Sua aplicação pode ser vista 

na forma de películas oleofílica (RIBEIRO, 2013) no 

desenvolvimento de capacitores, remoção de corantes e sensor 

de biomoléculas (RODRÍGUEZ, 2015), na produção de 

cimentos (FERNANDES, 2016) e até em satélites e naves 

espaciais (OZDEN et al., 2016).  

Porém, Pietroiusti e colaboradores demonstraram em 

2018 que pessoas que trabalharam na produção de nanotubos 

de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) estão mais 

susceptíveis a patologias associadas a esses materiais. Uma 

vez que esses são aspirados, acabam afetando o sistema 

imunológico, causando inflamação dos pulmões e sinais de 

asma, enquanto as nanofibras de carbono (CNF) podem causar 

fibrose intersticial. Naqvi et al. (2018), ainda ilustram que, os 

nanomaterias, devido ao seu pequeno tamanho, entram 

facilmente no núcleo e na barreira hematoencefálica da célula 

e atravessam os órgãos do corpo por meio de interações com 
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proteínas e outros componentes biológicos, evocando 

respostas imunes inflamatórias e tóxicas. 

Existem ainda dois grandes problemas enfrentados com 

esses materiais. O primeiro seria o descarte inapropriado dos 

nanoresíduos no meio ambiente (KELLER et al., 2013), 

causando a poluição principalmente de águas e solos 

(KJOLHOLT et al., 2015). O segundo, é a falta de legislação 

específica em alguns países para o tratamento desses 

resíduos, como ocorre no Brasil (FILHO et al., 2017). 

Apenas alguns países europeus como França, Bélgica e 

Dinamarca possuem leis que regulam o controle de 

nanomaterias, assim como seu nanoresíduos 

(CHEMSAFETYPRO, 2016). Na América, apenas os EUA 

possuem tais regulamentações a nível federal, tendo as 

principais agências reguladoras trabalhado para a adequação 

das normas existentes com apoio de projetos orquestrados pela 

NNI (National Nano Initiative). Já no Brasil, várias discussões 

tiveram início a partir de 2009 pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a criação 

de grupos de trabalhos sobre o tema. Porém, ainda não há 

previsão de mudança da legislação (SANTOS, 2015). 

Tal lacuna jurídica é dada, pois segundo os legisladores, 

para criar legislação para os nanoresíduos é preciso dados 

fiáveis sobre a exposição, a cinética e toxicidade de 

Nanomaterias bem caracterizados tanto no homem, quando no 

meio ambiente, para assim criar o desenvolvimento de 

abordagens e métodos de verificação/validação específicos 

para os nanomaterias (GOUVEIA, 2015).  

  Tendo tudo isso em vista, o objetivo deste trabalho foi 

fazer um levantamento bibliográfico acerca de pesquisas 

relacionadas à toxicidade dos nanomaterias no ambiente, 

demonstrando seus efeitos negativos frente ao ser humano e 
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ao meio ambiente, quando não descartado e tratado após o 

uso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa tratou-se de um estudo exploratório 

descritivo que se iniciou com um levantamento bibliográfico 

baseado nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), Bireme (The Latin American and Caribbean 

Center on Health Sciences Information) e Pubmed (U.S. 

National Library of Medicine National Institutes of Health).  

Foram considerados artigos publicados entre 2013-

2018, utilizando-se com descritores “nanomaterias”, 

“nanoresíduos”, “nanotoxicidade”, “legislação”, “patologias 

associadas” e seus correlatos em inglês. Terminado o 

levantamento bibliográfico, deu-se início a revisão das obras 

selecionadas, entre elas artigos que contemplam o tema – 

toxicidade dos nanomaterias no ambiente. 

A amostra constou 52 referências onde 32 

correspondiam a artigos publicados em revistas científicas e 

artigos catalogados na internet, 10 eram sites acadêmicos, 3 

teses de doutorado, 4 dissertações de mestrado e 3 constavam 

em bibliografias de livros. Os estudos possibilitaram a 

explanação do conteúdo com mais segurança validando as 

afirmativas contidas neste trabalho. 

 

DISCUSSÃO 

 

Caminhos de entrada e medição dos nanomaterias 

 

Os nanomaterias têm sido bastante explorados nos 

últimos anos, com diversas aplicações, sendo capazes de 
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trazer novas perspectivas para áreas, como saúde, meio 

ambiente e alimentos. Entretanto, devido ao crescente 

desenvolvimento de novas tecnologias envolvendo esses 

materiais, tem-se também um aumento na preocupação quanto 

à contaminação do ambiente (POURZAHEDI, 2016; JOHN et 

al., 2017). Keller e colaboradores (2013) presumiram que todo 

nanomaterial produzido em algum momento será liberado para 

o meio ambiente ou será destinado a um aterro sanitário. Além 

disso, tem-se que esses compostos chegam até o ambiente, de 

forma geral, através de três meios de liberação: liberação 

durante a fabricação, durante o uso e durante o descarte.  

Para Kjolholt e colaboradores (2015), os solos e as 

águas são os ambientes mais expostos à contaminação por 

nanomaterias, entretanto a exposição ao ar não é considerada 

significante quando se trata da parte externa (ar externo) e sim 

quando se trata do ar do ambiente interno (e.g. local de 

trabalho). A liberação desse material durante os processos de 

produção tem participação ativa, mas não é tão alta quando 

comparada com a liberação durante o uso. A produção dos 

nanomaterias tanto em relação a sua síntese como na sua 

incorporação em produtos, contribuem para o montante final em 

relação a esse meio de liberação, porém ainda não é possível 

identificar a participação real de cada parte nesse contexto 

(KELLER et al., 2013).  

Segundo John e colaboradores (2017), o processo de 

produção se caracteriza como um dos maiores participantes na 

liberação de nanomaterias, no que se diz respeito à 

contaminação atmosférica quando comparada com a 

contaminação de águas e solos. Isto pode ocorrer através de 

emissões acidentais e contínuas no ar, principalmente durante 

a produção onde podem ser aplicados por meio da 
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incorporação dos nanomaterias na forma de pó assim como a 

pulverização através de técnicas como o spray-drying 

Outros estudos demonstram que dentre os três 

mecanismos de liberação, aquele que ocorre durante o uso é a 

que tem mais contribuído para a dispersão desses 

nanomaterias no ambiente podendo ocorrer de forma direta, 

através da aplicação para algum sistema de tratamento ou, 

indireto a partir de produtos usados diariamente que 

apresentam em sua composição os nanomaterias (KELLER et 

al., 2013; PATIL et al., 2016). Este último se encontra inserido 

no nosso dia-a-dia em vários produtos industriais como 

cosméticos, alimentos, produto de limpeza, eletrônicos entre 

outros (SHRESTHA, 2016).  

Além do consumo desses produtos, o desenvolvimento 

de técnicas que utilizam os nanomaterias também pode ser 

uma fonte de contaminação ambiental se não for bem planejada 

e aplicada corretamente (PATIL et al., 2016). Segundo o 

European Union Observatory for Nanomaterials (EUON) (2018), 

atualmente este pode ser aplicado para o tratamento de águas 

contaminadas com metais pesados, a utilização de 

nanomaterias para a redução na emissão de dióxido de carbono 

e o uso de aditivos em combustíveis para melhorar a eficiência 

da combustão. Durante esta fase de uso, os nanomaterias 

podem ser introduzidos no ambiente através do desgaste do 

produto pelo uso contínuo e abrasivo do consumidor ou pode 

ocorrer a degradação por meio de algumas variações do 

ambiente como chuva, sol e vento (JOHN et al., 2017). 

A liberação de materiais nanoestruturados durante o 

descarte também tem contribuído para a contaminação do meio 

ambiente. Esses materiais podem chegar de duas formas ao 

ambiente a primeira através do próprio nanomaterial e a 

segunda a partir do descarte de algum produto contendo este 
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composto. Apesar de algumas delas serem constituídas de 

alguns elementos inertes, estas ganham propriedades ativas 

diferentes quando na escala nano, podendo afetar diretamente 

o meio ambiente e a saúde humana, e, por isso os resíduos de 

materiais nanoestruturados tem gerado preocupação 

(SARAVANAN et al., 2017). Atualmente, três tipos de destinos 

podem ser dados aos resíduos contendo nanomaterias: aterro 

sanitário, tratamento térmico (incineração) e a recuperação do 

material através da reciclagem (MROWIEC, 2016).  

No caso dos processos de reciclagem desses materiais, 

alguns não são feitos da maneira correta seguindo os padrões 

de gerenciamento de resíduos, dessa forma causando riscos 

tanto a saúde humana como o meio ambiente (YAMAGUCHI, 

2015). O tamanho também acaba sendo um ponto determinante 

no seu manejo e se torna o principal empecilho para a sua 

quantificação nos resíduos (SARAVANAN et al., 2017). O 

processo térmico de incineração por sua vez também pode 

levar a contaminação do ambiente. Diversos produtos contendo 

ou não nanomaterias são submetidos a temperaturas elevadas 

em estações específicas de tratamento, e a presença desses 

compostos nos resíduos pode levar a um aumento na sua 

eliminação (MROWIEC, 2016). Já os aterros apresentam 

configurações estruturais diversificadas ao longo dos países, 

sendo assim fatores variados podem influenciar na liberação de 

nanomaterias. Estes por exemplo podem ser liberados através 

da lixiviação dos aterros sanitários (KELLER et al.,2013). 

A quantificação desses nanomaterias no ambiente ainda 

é difícil, pois o grande problema é saber diferenciar se este é ou 

não de ocorrência natural, sendo assim atrapalhando os 

métodos que medem a poluição causada por tais materiais. 

Outro ponto é que a quantificação das concentrações desses 

compostos no ambiente, pois os métodos analíticos atuais 
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apresentam baixa eficácia mesmo com o avanço tecnológico. 

Além disso, devido ao avanço rápido no desenvolvimento de 

novas tecnologias com nanomaterias, os modelos usados para 

sua quantificação acabam perdendo a eficácia. Sendo assim, 

para que haja uma melhor avaliação dos riscos ambientais dos 

nanomaterias, necessita-se conhecer a quantidade do material 

na área atingida (SUN et al., 2016).  

Ante ao exposto, as pesquisas têm-se voltado mais para 

o desenvolvimento de técnicas que possam detectar os 

nanomaterias em amostras ambientais. Ainda assim, há vários 

obstáculos, como a baixa concentração delas, principalmente 

em amostras aquosas devido à diluição do material e também 

há uma incapacidade no isolamento de tais materiais para 

caracterização devido à inserção de artefatos que possam 

alterar a amostra (MONTAÑO et al., 2014).  

 Apesar dos materiais nanoestruturados receberem 

bastante investimento, principalmente devido às suas 

propriedades, outros aspectos desses materiais ainda 

permanecem sem total esclarecimento e as técnicas ainda não 

são totalmente aprimoradas para determinar o quanto esses 

ainda podem ser prejudiciais ao ser humano e ao meio 

ambiente. É importante ressaltar que isso não se aplica a todos 

o nanomaterias e vários estudos têm demonstrado seus 

benefícios para a sociedade (BLEEKER et al., 2015). 

 

EXPOSIÇÃO AMBIENTAL E HUMANA 

 

As nanopartículas, por apresentarem dimensão 

nanométrica, tem uma grande relação superfície/volume, o que 

as propicia uma maior reatividade química e propriedades 

diferentes quando comparadas aos mesmos compostos em 
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escalas macro (SILVA, 2015; SILVA, 2017), características de 

interesse científico, o que acarretou no crescimento rápido da 

indústria de nanomaterias e consequente aplicação dos 

mesmos em produtos de consumo (HOUGAARD, 2015). 

Entretanto, o desenvolvimento de nanomaterias não tem sido 

acompanhado, na mesma intensidade, de conhecimentos de 

seus potenciais efeitos deletérios (LOURO et al., 2013). 

 

Meio Ambiente 

 

 As nanopartículas podem ser de fonte natural, 

como os nanomaterias produzidos e liberados nas emissões 

vulcânicas, ou antropogênica, que são as produzidas 

decorrentes de atividade humana. Este último tipo pode ser 

subdividido em nanopartículas engenheiradas, manufaturadas 

com uma finalidade específica, geralmente com a incorporação 

em materiais, e em nanopartículas não engenheiradas, 

produzidas como consequência de processos humanos, como 

a queima de combustíveis fósseis (LOURO, 2013). 

 As nanopartículas provenientes da queima de 

combustíveis fósseis podem levar a alterações climáticas, visto 

que a sua permanência na atmosfera interfere na 

absorção/reflexão da radiação solar, o que pode acarretar em 

alterações no ciclo hidrológico (SILVA, 2015). 

 

Humano 

  

As nanopartículas podem entrar em contato com os 

seres humanos através de diferentes rotas, sendo as principais 

delas a via oral e a transdérmica. A exposição pode ocorrer em 

qualquer fase do nanomaterial, seja na sua síntese e inclusão 

em produtos, na utilização desses mesmos produtos, ou na sua 
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eliminação, situação que envolve casos de exposição ambiental 

(POURZAHEDI, 2016). 

Na área médica a nanotecnologia tem sido bastante 

utilizada com o intuito de direcionar o medicamento até a região 

de interesse, evitando assim interferências nas células sadias 

do organismo (GARCIA, 2014). Devido a sua dimensão 

nanométrica, as nanopartículas podem transpor membranas 

celulares e nucleares, característica que pode tanto aprimorar 

tratamentos de patologias quanto causar dano mitocondrial e 

dano no DNA de células sadias. As nanopartículas também 

podem transpor facilmente as barreiras naturais do aparelho 

respiratório e se acumularem nos alvéolos pulmonares, 

estruturas responsáveis por realizar as trocas gasosas com a 

corrente sanguínea, o que torna a exposição via oral a de maior 

risco para organismos terrestres (PIETROIUSTI, 2018). 

Através de pesquisas feitas em ratos simulando o acesso 

de nanopartículas à corrente sanguínea, pesquisadores 

observaram uma reação inflamatória sistêmica (SAYES, 2007), 

o que chama a atenção para os danos que a nanotecnologia 

pode causar a seres humanos se utilizada de forma 

irresponsável. 

 O conhecimento sobre a interação entre células da epiderme e 

nanopartículas e a permeabilidade desse órgão a mesma ainda 

é muito superficial, entretanto a indústria de cosméticos já utiliza 

muito dessa tecnologia em seus produtos. O interesse dessa 

indústria se deve ao fato da nanotecnologia potencializar a 

capacidade dos cosméticos de transpor a epiderme, o que torna 

a ação dos produtos mais eficientes (DAUDT, 2013), entretanto 

a hipótese de que essas partículas possam alcançar a corrente 

sanguínea ainda é uma realidade, sendo essencial o 

investimento em pesquisas garantindo a segurança de produtos 

nanotecnológicos. 
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TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS DOS 

NANOMATERIAIS NO AMBIENTE 

 

Os Nanomaterias (NM) passam no meio ambiente por 

diversas alterações, como transformações químicas e físicas 

que podem levar a um dano permanente no local, impactando 

a saúde das pessoas que entram em contato. A correlação 

entre esses processos de transformação e o transporte das 

nanopartículas (NP) são os fatores determinantes do destino e 

do potencial ecotoxicológico dos NM (WILLIE et al., 2015). 

Esses processos são controlados tanto pelas propriedades das 

NP como também pelas condições do ambiente (WAGNER et 

al., 2014).  

Dentre as alterações químicas conhecidas, pode-se 

destacar: redução; oxidação; dissolução; sulfetação e 

adsorção. Enquanto nas alterações físicas, a mais comum é a 

agregação. Esses processos ocorrem frequentemente tanto em 

ambientes aquáticos como sólidos (SIVRY et al., 2014). Além 

disso, as transformações desse material no ambiente, 

geralmente afetam de forma direta esses materiais centrais com 

os quais eles são produzidos, que na maior parte dos casos é 

um agente orgânico ou estabilizador, afetando diretamente sua 

estrutura química e podendo adquirir novas propriedades 

(GREFORY et al., 2013). 

 Por exemplo, a simples interação entre NP de ZnS 

(sulfato de zinco) com água pode alterar sua fase cristalina e 

propriedades, com agente nivelador biodisponível e passível de 

remoção por bactérias. Portanto, a taxa, tamanho e tipo de 

transformação possível irá depender das propriedades básicas 

do NM, seu revestimento, e ambiente químico e biológico nas 

suas imediações. (GREFORY et al, 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sivry%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24176656
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TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

 

Redução e Oxidação 

 

Dentre as principais transformações químicas, as mais 

comuns de ocorrerem são a redução e oxidação, sendo 

processos que ocorrem frequentemente em sistemas naturais, 

envolvendo a transferência de elétrons entre os componentes 

do material. Os NM podem ser compostos ou conter 

constituintes que passam por redução, oxidação ou ambos em 

ambientes aquáticos e terrestres. Esses incluem, 

principalmente, os NM com componentes metálicos como prata 

e ferro, enxofre, selênio e alguns sulfetos e selenetos metálicos, 

componentes principais dos pontos quânticos (partículas de 

semicondutores extremamente pequenas, cujas dimensões 

não ultrapassam alguns nanômetros de diâmetro). Esses 

compostos susceptíveis a oxidação e podem liberar íons 

solúveis e tóxicos como o cádmio (LEAD et al., 2014). 

Os principais ambientes que promovem a oxidação são 

os ambientes úmidos e solos aerados. Enquanto sedimentos 

ricos em carbonos e lençóis freáticos podem ser deficientes em 

oxigênio e promoverem a redução de NM. Também existem 

reações redox catalisadas pelo sol (fotoxidação e fotorredução), 

que afetam, o revestimento, estado de oxidação, geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e persistência 

(permanência no ambiente), dessa forma afetando a toxicidade. 

Além disso, muitos NMs podem ser fotoativos de forma inata 

(TiO e Nanotubos de Carbono) produzindo ROS quando 

expostos a luz solar (GREFORY et al., 2013; LEAD, et al., 

2014). 
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Dissolução e Sulfetação 

 

A dissolução e sulfetação afetam as propriedades de 

superfície das nanopartículas, como toxicidade e persistência. 

Eles ocorrem principalmente em NMs feitos a partir de cátions 

de metal da família B (e.g., Ag, Zn e Cu). Esses materiais 

formam metais-óxidos parcialmente solúveis que tem como 

principal característica a presença de uma afinidade forte por 

ligantes inorgânicos e orgânicos de sulfeto. Os NM obtidos dos 

metais da família B comumente expressam toxicidade pela 

dissolução e liberação de cátions tóxicos, de tal forma que a 

persistência é reduzida, mas toxicidade aumentada (GREFORY 

et al., 2013; LEAD, et al., 2014). 

A dissolução é um processo dinâmico no qual moléculas 

constituintes do sólido dissolvente migram da sua superfície 

para a solução através de uma camada de difusão. Tanto a 

solubilidade quanto o grau de dissolução dependem das 

propriedades químicas da superfície da partícula, tamanho, 

formato, estado de agregação e dos parâmetros do ambiente 

como pH, presença de carbono orgânico dissolvido e 

temperatura. Um exemplo seria a dissolução de NP de prata, 

que requer condições aeróbicas. Nessas condições uma 

camada de Ag2O (óxido de prata) pode ser formada na 

superfície da partícula, que irá posteriormente liberar os cátions 

Ag+, promovendo sua dissolução (MITRANO et al., 2014). 

Outro processo que ocorre frequentemente sob 

condições ambientais diversas é a sulfetação de NP, que inclui 

Ag NP (Nanopartículas de Prata), ZnO NP (Nanopartículas de 

óxido de zinco), e CuO NP (Nanopartículas de óxido de cobre) 

(BRUNETTI et al., 2015). Esse é um processo que ocorre em 

condições naturais, onde a NP irá reagir com um sulfeto 

(BAALOUSHA et al., 2015) que dará origem a superfícies de NP 
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inertes (THALMANN et al., 2016). Isso ocasiona uma 

diminuição na reatividade de NP, e consequentemente 

toxicidade para humanos e animais, de forma geral, enquanto 

ainda se mantém tóxica para microrganismos (KRAAS et a.l, 

2017). 

 

Adsorção 

 

Adsorção (adesão de moléculas de um fluido a uma 

superfície sólida) de macromoléculas ou ligantes orgânicos e 

inorgânicos em superfícies de NM podem afetar de forma 

significativa o estado químico da sua superfície e 

consequentemente o seu comportamento em sistemas 

biológicos e ambientais. Por exemplo, a adsorção de 

revestimentos poliméricos em NPs geralmente diminui sua 

fixação a superfícies com sílica, o que sugere uma grande 

mobilidade no ambiente e potencialmente, uma maior 

dificuldade na sua remoção em um tratamento de água para 

consumo. Adsorção de ligantes orgânicos, cátion metálicos ou 

oxo-ânions podem ocorrer na superfície, no núcleo ou dentro do 

revestimento orgânico da partícula (MITRANO et al., 2014). 

 

Transformações Físicas 

 

A agregação é a alteração física mais comum de NP, que 

de forma geral, reduz a sua área de superfície e aumenta o 

volume. Isso faz com que o tamanho do agregado seja afetado 

assim como o seu transporte e toxicidade. Com o tempo, foi 

descoberto que a agregação de NP em aglomerados é 

inevitável sem revestimentos ou alterações específicas para 

reduzir esse processo. A agregação pode se dar de duas 

formas: Homoagregação (entre os mesmos NM) ou 
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Heteroagregação (entre NM e outra partícula no ambiente). Na 

maioria dos casos quanto maior a concentração de partículas 

do ambiente em comparação com as do NM, maior a taxa de 

heteroagregação, sendo essa última, mais comum (QUIK et a.l, 

2014). 

Um exemplo de um homoagregado seria com NP de Fe 

com 30-70nm de diâmetro, que rapidamente se agregam em 

água para formar agregados de tamanho micrométricos, 

diminuindo muito sua mobilidade e caminhos de exposição 

comuns a receptores. A heteroagregação entre NMs e 

partículas comparativamente maiores (e. g., argila) pode 

resultar numa mudança no comportamento do NM se o 

heteroagregado NM-argila se mover mais como uma partícula 

de argila do que a do NM propriamente dito (QUIK et al., 2014). 

A Agregação também pode diminuir a superfície 

“disponível” dos materiais, dessa forma, diminuindo a 

reatividade. Todavia, a diminuição na área de superfície irá 

depender do número de partículas, tamanho, distribuição e 

dimensão do agregado. Esse processo, pode dessa forma, 

reduzir a toxicidade quando a resposta tóxica é um resultado de 

uma reação entre superfícies com a geração de ROS. Por fim, 

esse processo também pode diminuir a absorção, já que 

homoagregados ou heteroagregados ficam muito largos para 

transporte direto entre a parede ou membrana celular, afetando 

também como mecanismos similares como fagocitose 

(BUNDSCHUH et al., 2018). 

 

Mecanismos Moleculares de Toxicidade de NM 

 

As nanopartículas entram no corpo humano 

primeiramente por inalação ou contato dermal, e segundamente 

por injeção ou ingestão (remédios ou comida). Ao adentrar o 
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corpo, NPs macias (lipossomas) e duros (óxidos metálicos), 

perturbam a biossistema de diferentes formas: Estresse 

Oxidativo (OS); Alterações no Sistema Imune; Autofagia e 

Disfunção. NPs também podem provocar o estresse de células 

fagocitárias, que pode levar a febre e também podem provocar 

a redução nas defesas imunológicas do corpo afetando também 

a estabilidade de proteínas. O tamanho, química e formato na 

NP estão diretamente relacionados com a absorção celular, 

caminhos de endocitose nas membranas celulares, localização 

celular e habilidade de catalisar reações oxidativas (CRISPONI 

et al, 2017). 

Sabe-se que NP derivadas de óxidos metálicos podem 

elevar os níveis de estresse oxidativo (OS) via a produção de 

ROS (e.g., O2−, OH, H2O2), sendo esse quadro detectado pelos 

níveis reduzidos de antioxidantes como glutationa reduzida 

(GSH) e α-tocoferol. As ROS podem atacar lipídios, ácidos 

nucleicos, proteínas e outra biomoléculas essenciais. Os danos 

devido a esses processos incluem danos à estrutura 

mitocondrial, despolarização da membrana mitocondrial 

(células expostas ao óxido de alumínio-Al2O3, óxido de cério- 

CeO2 ou óxido de zinco-ZnO), impedimento da cadeia 

transportadora de elétrons e ativação de um sistema 

dependente de Nicotinamina adenina dinucleotideo (NADPH). 

Os danos a integridade da membrana são detectados via a 

liberação de Lactotao deseidrogenase (LDH) pela célula. Danos 

ao DNA envolvem quebras às fitas (simples ou duplas) que 

pode levar a mudanças no ciclo celular e apoptose. O estresse 

oxidativo e defesa antioxidante estão diretamente relacionados 

com a expressão de 4 genes envolvidos na apoptose e 

respostas ao OS: BNIP, PRDX3, PRNP e TXRND1. A mudança 

no potencial de membrana mitocondrial sob a exposição a 
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esses agentes indicam um risco de apoptose precoce (YUE-

WERN et al., 2017). 

Outro mecanismo de nanotoxicidade ocorre por meio da 

parada do ciclo celular. Onde a desregulação do ciclo celular 

ocorre quando as células são expostas a TiO2 (Dióxido de 

titânio), Fe2O3 (Óxido de ferro), CuO (Óxido de cobre), NiO 

(Óxido de níquel), ZnO (Óxido de zinco), e Al2O3 (Óxido de 

alumínio). Células que tiveram seu ciclo celular parado irão sair 

desse estado com suas funções celulares comprometidas ou 

entram em apoptose. O crescimento celular fica comprometido 

quando a célula não passa dos pontos de checagem G0/G1, S 

ou G2/M. A depender do tipo da célula e da especificidade da 

nanopartícula diferentes fases do ciclo celular serão afetadas. 

Enquanto os mecanismos que provocam esse quadro variam, 

todas as células que passaram por esse evento apresentam 

uma diminuição na sua proliferação, e a depender do grau de 

inibição e da proliferação as gerações celulares futuras são 

mais afetadas (YUE-WERN et al., 2017). 

 

Considerações Finais  

 

 Ante ao exposto, percebe-se que os nanomaterias têm 

desempenhado um papel importante na sociedade desde a sua 

descoberta, entretanto, ainda existem questionamentos sobre a 

sua utilização. O descarte incorreto desse material pode gerar 

diversos problemas ao ambiente e ao ser humano sendo de 

extrema importância o devido manejo dos nanoresíduos.  

A baixa eficácia na quantificação desse material no 

ambiente e as várias modificações que estes podem sofrer são 

fatores preocupantes que despertam o interesse por novas 

pesquisas. É de extrema importância que o desenvolvimento 

tecnológico envolvendo os nanomaterias seja realizado em 
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conjunto com técnicas que permitam minimizar a liberação 

desse material no ecossistema e, assim reduzir os danos 

causados por estes. 

 Pesquisas no âmbito de nanoresíduos ainda precisam 

ser realizadas, para comprovar a toxicidade nos solos e águas, 

para que assim governos possam legislar sobre a melhor 

maneira do seu descarte, a fim de minimizar os danos causados 

na natureza.  
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RESUMO: A. ipsilon é considerada uma praga nas hortaliças 
no Brasil. Portanto, é de extrema importância obter 
conhecimento sobre este inseto para ter uma maior precisão e 
efetividade no seu controle, evitando assim perdas na 
produtividade no setor agropecuário. Atualmente, o controle 
químico é o mais utilizado, porém essa prática pode levar ao 
desenvolvimento de resistência por parte dos insetos. Visando 
buscar uma alternativa mais eficaz de controle, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar a especificidade e o potencial bioinseticida 
de B. bassiana sobre A. ipsilon, visando contribuir para o 
desenvolvimento de alternativas mais eficazes para o controle 
desse inseto-praga. A análise citológica foi realizada através de 



POTENCIAL DO FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO BEAUVERIA BASSIANA 
(BALS) VUILLEMIN NO BIOCONTROLE DA LAGARTA-ROSCA Agrotis ipsilon 

(HUFNAGEL, 1766) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE), UMA PRAGA DAS 
HORTALIÇAS 

927 
 

cultura em lâmina, no período de 24 a 120 horas. O crescimento 
radial atingiu 2,66 cm. As observações citológicas 
demonstraram que as estruturas se formaram a partir da 
germinação dos conídios originando conidióforos com densos 
cachos de conídios globosos. Para analise da especificidade do 
fungo foi realizado um bioensaio (N=30) com três repetições 
durante 15 dias, numa concentração de 1,0 x 108 conídios/mL-

1. B. bassiana apresentou especificidade sobre A. ipsilon e 
garantiu uma mortalidade de 58 % e um tempo letal de 9,35 
dias. B. bassiana apresentou potencial para ser utilizado no 
controle biológico, pode diminuir os danos causados por 
insetos-praga na agricultura.  
Palavras-chave: Controle biológico. Fungo entomopatogênico. 
Praga das hortaliças.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A lagarta-rosca Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 

(Lepidoptera, Noctuidae) ataca plântulas e folhas de vários 

hospedeiros, como cana-de-açúcar, milho, abóbora, abobrinha, 

acelga, agrião, alface, algodão, alho, batata doce, batata yacon, 

berinjela, beterraba, brócolis, cebola, chalota, chicória, chuchu, 

couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, 

espinafre, feijão, fumo, gengibre, jiló, mandioquinha-salsa, 

maxixe, melancia, nabo, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, 

repolho, rúcula, soja, tomate e trigo (CAPINERA, 2018).   

O inseto adulto é a mariposa, marrom-escura, com áreas 

claras no primeiro par de asas, coloração clara com os bordos 

escuros, no segundo par, medindo cerca de 40 mm de 

envergadura. Este inseto apresenta grande capacidade de 

postura, sendo que uma fêmea pode colocar em média 1000 

ovos na parte aérea da planta. As lagartas quando 
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completamente desenvolvidas medem cerca de 40 mm, são 

robustas, cilíndricas, lisas e de cor cinza-escura. Quando 

tocadas enrolam-se tomando o aspecto de uma “rosca”. A 

duração do ciclo larval varia entre 20 e 25 dias. O estágio de 

pupa, no solo, varia entre 11 e 15 dias. O inseto é de hábito 

solitário, sendo que a larva se alimenta da planta no nível do 

solo provocando o seccionamento da mesma, que pode ser 

total, quando as plantas estão com a altura de até 20 cm, pois 

ainda são muito tenras, ou parcial, após esse período (BENTO 

et al., 2007). 

Os danos provocados por esse inseto causam perdas 

significativas durante o desenvolvimento da planta. As plantas 

infestadas podem apresenta-se cortadas em sua base, folhas 

comidas e reduzidas e as larvas também podem se alimentar 

dos frutos.  Em plantas mais desenvolvidas pode provocar o 

sintoma de “coração morto”, ao abrir galerias, ou provocar o 

perfilhamento excessivo destas, gerando uma touceira. Sua 

ocorrência pode estar associada à presença de plantas 

hospedeiras na lavoura antes da semeadura, como língua-de-

vada e caruru (WU et al., 1992). 

A. ipsilon  é uma praga cosmopolita, tendo relatos de 

ocorrência em muitos países além do Brasil, onde possui uma 

facilidade de locomoção, devido ao adulto da praga poder voar 

até 1000 Km distância. No entanto, o que torna esta praga mais 

agravante, é que ela apresenta resistencia a vários princípios 

ativos utilizados no controle de outras pragas similares, como a 

Helicoverpa zea, sendo que não há ainda inseticidas 

específicos para o seu controle, e a praga também foi detectada 

se alimentando de variedades que expressam proteínas Bt, ou 

seja, é resistente aos transgênicos (CZEPAK et al., 2013).  
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Atualmente são adotadas duas formas de controle: 

químico e biológico. Para o controle químico é recomendado o 

tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos e a 

eliminação antecipada de plantas invasoras hospedeiras, visto 

que as mariposas preferem ovipositar em plantas ou restos de 

culturas ainda verdes. Em áreas menores é recomendado 

também a distribuição de iscas preparadas a base de farelo, 

melaço e um inseticida sem odor. Porem, essas estratégias não 

estão apresentando resultados satisfatórios para os produtores, 

além de serem altamente agressivas ao meio ambiente, fatos 

que aumentam a necessidade de alternativas para o combate 

da praga (MARQUES et al., 2016). 

Diante dessa situação, tem crescido, nos últimos anos, 

um interesse científico pela busca e implementação de métodos 

menos agressivos ao ambiente, animais e humanos 

(GUERRERO, 2013).   

Uma alternativa aos defensores químicos é o uso de 

controle biológico que pode ser aplicado pela proteção ou 

manutenção do desenvolvimento de um antagonista natural ou 

através da introdução de um competidor, patógeno ou predador 

exógeno. Porém, é de fundamental importância controlar a 

adaptação e o sucesso deste agente exógeno no ambiente de 

aplicação, para que haja o controle da praga alvo de maneira 

harmoniosa e sem impactar outras espécies nativas (SILVA, 

2017).   

Em comparação ao controle químico, o controle biológico 

apresenta inúmeras vantagens, especialmente em relação aos 

impactos ambientais, custo, manuseio, especificidade e ao 

desenvolvimento de resistência pelos organismos-praga. 

Entretanto, os bioinseticidas ainda apresentam uma baixa 
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eficiência em relação ao tempo de morte do organismo alvo, 

quando comparado ao controle químico. Mas, esforços têm sido 

realizados com o intuito de potencializar o emprego do controle 

biológico (LOURENÇÃO et al., 1993).   

Os organismos entomopatogênicos são aqueles que 

apresentam especificidade e infectam os insetos. Nesse grupo 

estão incluídos os vírus, as bactérias, os protozoários, os 

nematóides e os fungos (GUERRA et al., 2001).  
 

Entre os organismos utilizados como agentes no controle 

biológico de pragas, destacam-se os micro-organismos, devido 

à facilidade de manuseio e aplicação, o custo, ao fácil 

conhecimento de produção, além da eficiência já pronunciada 

por algumas espécies. Entre os micro-organismos utilizados 

para este propósito, destacam-se os fungos filamentosos com 

ação entomopatogênica, pois estes não necessitam ser 

ingeridos para que possam efetivar o controle do organismo 

alvo. Eles desenvolvem-se de forma ativa sobre o tegumento 

de seu hospedeiro (GUTIÉRREZ et al., 2017). 

Dentre os principais grupos/espécies de fungos 

entomopatogênicos destacamos Beauveria bassiana 

(Balsamo) Vuillemin, o qual apresenta ação comprovada no 

controle biológico de vários insetos-praga na agropecuária 

(ALVES et al., 2008). A doença causada no inseto é 

denominada muscardine branca e em condições naturais 

ocorre de forma enzoótica sobre dípteros, himenópteros e 

ortópteros e epizoótica em coleópteros, lepidópterose 

hemípteros (ALVES, 1998). Baseado nessas informações, o 

nosso objetivo foi avaliar a especificidade e o potencial 

bioinseticida de B. bassiana sobre a lagarta-rosca A. ipsilon, 
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visando contribuir para o desenvolvimento de alternativas mais 

eficazes e menos danosas ao ambiente para o controle desse 

inseto-praga. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M Biotec), 

Centro de Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba. 

 

Origem das lagartas: as lagartas adultas de A. ipsilon foram 

adquiridas através da Empresa Pragas.com 

(http://www.pragas.com.vc). 

 

Origem do isolado fúngico: B. bassiana (Acesso URM 2915) 

foi cedido pela Micoteca URM do Departamento de Micologia/ 

Universidade Federal de Pernambuco/UFPE.  

 

Meio de cultura e manutenção das culturas fúngicas: Ágar-

Sabouraud-Dextrose 2 % (5 g/L de peptona de carne, 20 g/L de 

glicose, 5 g/L de peptona de caseína e 15 g/L de ágar 

bacteriológico. pH 5,6 ± 0,1 a 25 °C). As amostras foram 

repicadas para tubos de ensaio contendo meio Ágar-

Sabouraud-Dextrose 2 %, onde as culturas foram mantidas à 

temperatura ambiente de 10 a 15 dias e, em seguida, sob 

refrigeração à 4 ºC. 

 

Exame microscópico dos isolados fúngicos: foi utilizada a 

metodologia descrita por Lopes et al. (2008), adaptada. Inóculo 

da cultura fúngica será transferido para placas de Petri 



POTENCIAL DO FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO BEAUVERIA BASSIANA 
(BALS) VUILLEMIN NO BIOCONTROLE DA LAGARTA-ROSCA Agrotis ipsilon 

(HUFNAGEL, 1766) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE), UMA PRAGA DAS 
HORTALIÇAS 

932 
 

contendo meio Ágar-Sabouraud-Dextrose e cobertos com 

lamínulas previamente flambadas. As placas foram mantidas à 

temperatura ambiente e as lamínulas com micélio aderido foram 

retiradas sucessivamente, nos períodos de 24 – 48 – 96 – 120 

horas após o início do experimento, colocadas invertidas sobre 

uma lâmina estéril, coradas com lactofenol, identificadas e 

analisadas ao microscópio óptico. 

 

Preparo das suspensões de conídios: B. bassiana foi 

inoculado em meio de cultura Ágar-Sabouraud-Dextrose 2 %. 

As placas foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 °C, por um 

período de 10 a 15 dias para crescimento e conidiogênese. 

Após esse período, os conídios foram coletados, raspando-se 

a superfície da colônia para a realização dos bioensaios. Para 

o preparo das suspensões de conídios, foi utilizada água 

destilada autoclavada e Tween 80 0,01 % (v/v). Em seguida, foi 

estimada a concentração de conídios em câmara de Neubauer 

e as suspensões serão padronizadas em 1,0 x 108 conídios.mL-

1.   

 

Teste de patogenicidade: a metodologia utilizada para o teste 

de patogenicidade foi adaptada a partir do trabalho de Santos 

et al. (2007). Foi realizado um experimento com 90 exemplares 

de lagartas-rosca, correspondendo a três repetições de 10 

lagartas-rosca para cada tratamento (T1 grupo controle= água 

destilada autoclavada + Tween 80; T2= suspensão de 1,0 x 108 

conídios/mL-1 + Tween 80). As lagartas-rosca foram 

transferidas individualmente para placas de Petri contendo 

papel de filtro com 1 mL da suspensão de conídios e a dieta 

(Tabela 1). As placas foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 
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°C, umidade relativa de 70 ± 10 % e avaliadas a cada 24 horas 

durante 10 dias, para observação da extrusão do fungo e 

confirmação da morte pelo patógeno. 

 
Tabela 1 – Composição da dieta artificial de Greene. 

Dieta de Greene 

  Constituinte    Quantidade 

Feijão branco  102,90 g  

Germe de trigo   82,30 g  

Farelo de soja  41,20 g  

Leite em pó  30,90 g  

Levedura de cerveja  51,40 g  

Ácido ascórbico  4,90 g  

Ácido sórbico  2,50 g  

Nipagin  4,10 g  

Solução vitamínica  8,20 mL  

Tetraciclina  0,10 g  

Formoldeído (40 %)  4,90 mL  

Ágar  18,90 g  

Água  1400,00 mL  

Fonte: BUSATO et al., 2006. 

 
Análise estatística: os experimentos foram realizados 

segundo o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, onde os dados foram analisados estatisticamente 
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quanto à variância (teste F) e as médias comparadas entre si 

pelo Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, 

utilizando-se o programa computacional Sisvar (FERREIRA, 

2003). Os dados referentes à mortalidade confirmada foram 

submetidos à análise de Probit para obtenção dos valores de 

TL50 (templo letal), em dias (FINNEY, 1971).   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise macro e microscópica de Beauveria bassiana 

O crescimento micelial de B. bassiana foi avaliado a cada 

3 dias durante 15 dias em meio de cultura ágar-Sabouraud-

dextrose mantido a temperatura ambiente e ao final atingiu 2,66 

cm (Tabela 1).   

 

Tabela 1 - Crescimento de Beauveria bassiana avaliada durante 15 dias em 
meio ágar-Sabouraud-dextrose. 

Dias Diâmetro da colônia 

0 0 

3 0,43 

6 0,76 

9 1,53 

12 1,96 

15 2,66 

            Fonte: Autor, 2018. 

 

Foi observado um crescimento relativamente lento mais 

contínuo em cultura (Figura 1) e uma baixa esporulação. 
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Curva de crescimento de Beauveria bassiana

O crescimento fúngico é uma resposta a composição e ao 

enriquecimento do meio de cultivo. No entanto, a concentração 

da fonte de carbono, pode justificar a resposta do 

desenvolvimento vegetativo in vitro (ROCHA, 1997). 

Fatores como temperatura e umidade do ambiente podem 

influenciar diretamente o crescimento de fungos 

endomopatogenicos. A maioria destes fungos requer cerca de 

90 % de umidade relativa e uma temperatura adequada de 

crescimento para germinação, formação do tubo germinativo e 

infecção. Desta forma, a temperatura é um fator determinante 

para a taxa de germinação, crescimento, esporulação e 

sobrevivência dos fungos em geral (CHANDLER et al., 2000). 

A colônia de B. bassiana em meio ágar-Sabouraud-

dextrose apresentou micélio aéreo de aspecto algodonoso 

esbranquiçado na frente da colônia e uma pigmentação creme 

no verso (Figura 2A).  
 
Figura 1 – Curva de crescimento de Beauveria bassiana durante em meio 
de cultura ágar-Sabouraud-dextrose. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2018.  
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A análise citológica foi realizada por meio de cultura em 

lamínula, no período de 24 a 120 horas após a inoculação. As 

observações microscópicas mostraram que as estruturas se 

formaram a partir da germinação dos conídios. Só foi possível 

observar as estruturas reprodutivas a partir das 72 horas. Foi 

evidenciado micélio hialino formados por septos uninucleadas, 

várias anastomoses e fiálides em estágios iniciais de 

desenvolvimento. Os conídios observados estavam dispostos 

sobre as hastes das fiálides com várias ramificações do tipo 

zigue-zague característicos da espécie (Figura 2B) 

(SCHAPOVALOFF et al., 2015). Os conídios de B. bassiana 

são arredondados, uninucleados e haploides (PACCOLA-

MEIRELLES, 1988), sendo estes núcleos localizados 

perifericamente (AINSWORTH et al., 1973). Os conídios de B. 

bassiana são elementos reprodutivos de origem assexuada 

capazes de resistir às condições adversas, e de germinar sob 

condições favoráveis, garantindo a propagação da espécie 

(VIDOTTO, 2004). São caracterizados como ectosporos porque 

são formados nas extremidades de hifas especiais, 

denominadas de conidióforos (BERGAMIN FILHO et al., 1995). 
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Figura 2 – Aspecto macroscópico da colônia de Beauveria bassiana em 
meio de cultura ágar-Sabouraud-dextrose (A) e aspecto microscópico 
evidenciando micélio septado hialino, conidióforos e conídios (B). 
 
 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor, 2018. 

 

B. bassiana é considerado um fungo eucárpico 

Característica facilmente identificada na cultura em lâmina 

realizada. As estruturas reprodutivas surgiram apenas em uma 

parte das estruturas somáticas, sendo a parte restante, a forma 

vegetativa.  De modo geral as estruturas somáticas são 

diferentes das reprodutivas e estas possuem uma diversificação 

de formas nas quais se baseia a classificação dessa espécie 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). 
 

Avaliação da especificidade e capacidade larvicida de 

Beauveria bassiana sobre Agrotis ipsilon 

No início do bioensaio, as lagartas A. ipsilon (estágios de 

L3 a L5) apresentaram comportamento agitado, deslocando-

se rapidamente em várias direções na placa de Petri (Figura 3). 

Ao decorrer do experimento, as mesmas deslocavam-se cada 

B 

A B 
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vez mais lentamente, apresentando um comportamento 

letárgico. Além disso, durante os 10 dias de bioensaio, as 

lagartas também demonstraram visualmente uma diminuição 

gradativa no consumo da dieta de Greene. 
 
Figura 3 – Bioensaio para teste da especificidade e avaliação do potencial 
larvicida do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana in vitro sobre 
Agrotis ipsilon.  
 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Constatou-se que nos estágios iniciais, a infecção causou 

alterações fisiológicas como a diminuição dos movimentos, 

seguidos de paralisia. Esses dados confirmam os resultados 

obtidos por Vey et al. (2002), onde os hospedeiros infectados 

[carrapato Ixodes ricinus (L.)] exibiam os primeiros sinais de 

colonização, que são: inquietação, perda de coordenação 

motora, parada de ingestão de alimentos e morte. 

Os distúrbios fisiológicos gerados nos hospedeiros, 

provavelmente foram provocados pela produção de 

micotoxinas. As dextruxinas, metabólitos secundários 
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produzidos pelos fungos, são as principais toxinas que afetam 

os canais de transportes de íons, envolvidos nas respostas 

musculares e na integridade das membranas celulares. 

Portanto, estes fatores apontam que as micotoxinas estão 

envolvidas na sintomatologia exibida nos primeiros estágios de 

infecção (GIMENES et al., 2014). 

A ação das micotoxinas produzidas por B. bassiana sob o 

A. ipsilon foi considerada aguda, devido à eliminação por 

completo e rapidamente do controle nervoso sobre as funções 

do corpo do inseto. Resultados semelhantes foram obsevados 

em saúvas (Atta sp.) e moscas domésticas infectadas com B. 

bassiana, onde foi observado diminuição momentânea dos 

movimentos (ALVES, 1998). 

A taxa de mortalidade de A. ipsilon após infecção foi de 58 

% (Figura 4). A capacidade de infecção, ocasionada 

inicialmente pela germinação dos conídios na cutícula do 

inseto, pode estar associada a fatores como patogenicidade 

(dimensões dos conídios, taxa de crescimento e atividades 

enzimáticas), virulência, especificidade e tolerância do 

hospedeiro (CHÁVEZ et la. 2016). A partir desses resultados 

constatou-se a especificidade de B. bassiana sobre A. ipsilon. 

No grupo controle foi observada um percentual de morte em 

torno de 40 %, mas não foram observados os sintomas de 

infecção. A mortalidade observada no grupo controle pode ter 

sido resultado do isolamento social das lagartas, senescência 

ou ainda pelo estresse causado durante o bioensaio, e não pela 

infecção dos fungos como ocorreu nos grupos experimentais.   

A concentração de 1x108 conídios/mL-1 foi capaz de 

assegurar a infecção e suficiente para causar a morte de mais 

de 50 % da população de lagartas avaliadas. Além disso, em 
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alguns casos, o aumento da concentração de conídios 

contribuiu para elevar a mortalidade nos insetos. 

A patogenicidade da B. bassiana está relacionada com a 

concentração da suspensão de conídios, especificidade com o 

hospedeiro e fatores abióticos. 

 
  Figura 4 – Percentual de morte da lagarta Agrotis ípsilon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Os conídios de B. bassiana são envolvidos por uma 

substância transparente, mucilaginosa e aparentemente 

viscosa que, além de proteger contra a dessecação, facilita a 

adesão desses conídios à superfície do inseto. O muco que 

envolve os conídios possui altos níveis de aminopeptidases, 

que podem criar condições favoráveis para a atuação das 

enzimas extracelulares e garantir o processo de germinação e 

colonização do fungo sob a cutícula do inseto (ALEXOPOULOS 

et al., 1996).  
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A viabilidade dos conídios de B. bassiana e o TL50 está 

descrito na Tabela 2. Os conídios apresentaram uma 

viabilidade de 81% e um TL50 de 9,35 dias. 
 

Tabela 2: Viabilidade de conídios e TL50 (dias) para a lagarta Agrotis ipsilon 
tratadas com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. Concentração 
de 108 conídios/mL-1. Período de incubação - 15 dias (T = 25 ± 2 °C e 
umidade relativa 70 ± 10 %) (n=30). 

 

Tratamentos Viabilidade (%) TL50 (dias) 

1) Beauveria bassiana                    81 9,351 

2) Controle 0 0 

1Valor gerado por análise de probit, com a seguinte equação: Y = Y=2,9145 
+ 1,3001 log X. 

 

A viabilidade dos conídios está diretamente relacionada 

com eficácia/especificidade sobre A. ipsilon. De acordo com 

ALVES (1998) a baixa viabilidade de conídios reflete a perda de 

virulência do isolado ou a presença de condições desfavoráveis 

para o início do processo germinativo dos conídios.  

Conhecer o TL50 de um isolado é importante. A partir 

desse dado é possível tirar algumas conclusões a respeito da 

potência dos patógenos, bem como da susceptibilidade dos 

insetos à doença e, até mesmo, fazer previsões de controle de 

pragas (OLIVEIRA, 2013). 

B. bassiana apresentou potencial para uso no controle 

biológico de A. ipsilon, mas faz-se necessários ensaios no 

campo, em condições naturais, para avaliar a disseminação do 

patógeno através da dispersão de insetos contaminados e a 

capacidade de permanência do fungo sobre hospedeiros 

naturais no ambiente. 
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CONCLUSÕES  

 Com base nos resultados obtidos nas condições 

estabelecidas e avaliadas neste estudo, conclui-se que B. 

bassiana apresentou especificidade e efeito letal às lagartas de 

A. ipsilon (fases L3-L5) na concentração de 1,0 x 108 

conídios/mL-1 e um tempo letal de aproximadamente 9 dias.  
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RESUMO: RESUMO: A vegetação apresenta importantes 
funções ambientais, como a captura do CO2 atmosférico, 
regulação do clima etc. Considerando a sua importância é 
necessário o desenvolvimento de estudos que contribuam para 
o diagnóstico da condição biológica dos fragmentos de 
vegetação remanescentes, identificando cenários de estresse 
e/ou favoráveis ao desenvolvimento dos vegetais. O presente 
trabalho visa o estudo dos aspectos fisiológicos dos fragmentos 
vegetacionais do município de Penedo, Alagoas, com o uso de 
geotecnologias para determinação da qualidade da vegetação. 
Foram utilizadas imagens do satélite LANDSAT 8, sensor OLI 
(Operational Land Imager), correspondente ao período datado 
05/12/2017. As imagens foram adquiridas pela plataforma 
USGS (United States Geological Survey) e trabalhadas no 
software QGIS, com intuito de determinar a condição biológica 
da vegetação. Para isso, foram utilizadas a modelagem 
matemática do índice de Tasseled cap-verdor, NDVI 
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(Normalized Difference Vegetation Index), tasseled cap-verdor, 
CO2_flux e IAF (índice de área foliar) correspondente a 
fotossíntese ativa, e a modelagem matemática do NDWI 
(Normalized Difference Water Index) e o tasseled cap-umidade, 
relacionado ao conteúdo hídrico. Ao analisar a qualidade dos 
fragmentos vegetacionais, nota-se alta produção fotossintética 
pelos índices de clorofila ativa. Alguns fragmentos apontam 
para uma condição de estresse hídrico (porção mais ao leste do 
município). Essas constatações decorrem da fragilidade 
ambiental (fatores abióticos e bióticos), que aparentemente 
estão causando mudanças que interferem na condição 
biológica dos fragmentos.  
Palavras-chave: Condição biológica. Índices da vegetação. 
Cobertura vegetal. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As formações vegetacionais desempenham importantes 

funções ambientais. Contribuem para o equilíbrio dos cursos 

hídricos e para o meio terrestre, influenciando na regulação do 

microclima, no sequestro do carbono, além de fornecer abrigo 

e alimento para animas e beneficiar o fluxo gênico entre as 

espécies, dentre outros aspectos. 

A cobertura vegetal também propicia o conforto térmico, 

dado pela redução dos efeitos das ilhas de calor, com 

diminuição da temperatura do ar e da superfície, aumentando a 

umidade, devido a evapotranspiração. Esses aspectos exercem 

influência direta e indireta na qualidade do ar e, assim, 

contribuem para saúde e melhoria da qualidade de vida humana 

(COSTA; SILVA; SILVEIRA, 2016). 

Embora sejam inúmeros os serviços ambientais 

prestados pelas áreas verdes, houve, ao longo do processo 
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histórico evolutivo do uso e ocupação do solo, a supressão de 

vegetação natural, com fins de suprir as demandas por solo 

desnudo para atender as necessidades sociais de habitação e 

atividades rurais.  

Vale ressaltar que a perda de áreas verdes implica em 

consequências negativas para o meio ambiente, acarretando 

em prejuízos que ameaçam a conservação da biota, 

decorrentes de alterações provocadas no habitat e que afetam 

a fauna e a flora (JESUS, 2013). 

No território do Baixo São Francisco há uma intensa 

atividade antrópica, com forte demanda por solo desnudo para 

o cultivo de cana de açúcar, plantio de coco e de arroz.  

Diante de um cenário composto por uma cobertura de 

vegetação natural cada vez mais reduzida, fragmentada e de 

elevada susceptibilidade ambiental, surge como demanda 

prioritária o estudo e diagnóstico dessas áreas verdes. Para 

além do "simples" mapeamento, suscitam-se indagações 

referentes às condições biológicas desses remanescentes 

vegetacionais, com fins de análises mais completas e que 

permitam diagnoses vinculadas aos processos fisiológicos da 

vegetação (tecidos fotossinteticamente ativos e conteúdo 

hídrico foliar), para possíveis indicações de estresse. 

As geotecnologias constituem-se como valiosas 

ferramentas auxiliares no diagnóstico da condição biológica da 

vegetação. Com o uso de métodos e técnicas em 

geoprocessamento tornam-se possíveis análises quali-

quantitativa que, quando associada às análises de 

sensoriamento remoto, são potencializadas enquanto recursos 

para o diagnóstico do status quo dos fragmentos vegetacionais, 

a saber: determinação da condição biológica da vegetação, 
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relacionadas aos pigmentos, nutrientes e água na vegetação 

(CAMPBELL et al., 2007; GATES et al., 1965; SOUSA et al., 

1996). 

Desse modo, o artigo objetiva analisar a condição 

biológica (pigmentos fotossintetizantes e conteúdo hídrico) da 

vegetação remanescente do município de Penedo, com ênfase 

na análise de índices de vegetação (pigmentos 

fotossinteticamente ativos e conteúdo hídrico). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O município de Penedo (Figura 1) encontra-se inserido 

ao sul do território alagoano, compreendendo a região do Baixo 

São Francisco, correspondente a Mesorregião do leste 

alagoano e a Microrregião de Penedo (IBGE, 2013). 

A área municipal ocupa cerca de 690 km2 de extensão 

territorial (2,48% de AL). O clima do município é caracterizado 

como tropical semiúmido, tendo em sua composição florística a 

presença dos biomas Mata Atlântica e Caatinga (EMBRAPA, 

2012). 

A área de estudo apresenta um período chuvoso 

irregular marcada por fortes períodos de seca devido aos baixos 

índices de variações sazonais de radiação ao longo do ano, 

apresentando um número elevado de incidência solar, 

resultando em índices acentuados de evapotranspiração 

(EMBRAPA, 2012). 

Além disso, o município apresenta, como característica 

de relevo, fisiografia distintas apresentando, segunda a 

regionalização do IBGE (2012), altitudes que variam de 50 a 

100 metros. A distribuição de relevo dá-se entre tabuleiros 
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costeiros e baixada litorânea. Nesse sentindo, 70% da área do 

município compreende por vales estreitos e encostas abruptas, 

podendo variar entre encostas suaves e amplas várzeas. O 

restante do município, 30%, insere-se em áreas baixas 

podendo incluir dunas, restingas e mangues.  

 

Figura 1. Localização do município de Penedo, Alagoas, Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para análise da distribuição espacial natural, foram 

considerados a utilização de técnicas em geoprocessamento e 

sensoriamento remoto. 

Primeiramente, foram mapeadas as áreas 

correspondentes a vegetação remanescente fragmentada, 

considerando as manchas (polígonos correspondentes aos 

fragmentos vegetacionais remanescentes) maiores que 10 

hectares para o procedimento, utilizando o software Google 

Earth. Posteriormente, foi determinada a condição biológica dos 
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fragmentos vegetacionais por intermédio da aplicação de 

índices da vegetação para a análise da distribuição espacial da 

vegetação natural, por intermédio da aplicação de índices da 

vegetação voltados aos pigmentos fotossintetizantes (presença 

de clorofila a e b) utilizados para a determinação e estimativa 

do Índice de Área Foliar (IAF), biomassa e células 

fotossinteticamente ativas (POLONIO, 2015).  

Além disso, foi considerada a disponibilidade de recurso 

hídrico por intermédio do índice de Tasseled cap- umidade e 

NDWI (Normalized Difference Water Index), para possíveis 

indicações de estresse na vegetação. 

Posteriormente, foram adquiridas bandas de imagem do 

satélite LANDSAT 8, sensor OLI (Operational Land Imager), 

obtidas pelo site da USGS (United States Geological Survey), 

correspondente ao período datado 05/12/2017. Para obtenção 

das imagens com valores de refletância, foi realizada a correção 

atmosférica para o processamento das imagens de satélite para 

aplicação dos índices de vegetação, utilizando o software Qgis. 

Antes da aplicação dos índices foram atribuídos valores 

de refletância as bandas analisadas (Equação 1), por 

intermédio do cálculo de correção atmosférica. 

Equação 1: 

 Ƿλ = ⅯƿQcal + Αƿ;  

 Ƿλ = Ƿλ̍  ̸̍ cоѕ (ҨSZ) = Ƿλ ̍̍/sin (ҨSE). 

Onde: 

Ƿλ = valores de reflectância; 

Ⅿƿ = valor de reflectancia do metadados;  

Qcal = Imagem de satelite; 

 Αƿ = valor da radiância do metadados. 
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Essas imagens foram, então, empilhadas e submetidas 

às seguintes equações: 

Índices relacionados ao teor de clorofila 

 NDVI = Nir+ red / Nir- red;  

 CO2flux (NDVI × sPRI);  

 IAF = ln (0.69 SAVI / 0.59) / 0.91;  

 Tasseled-cap verdor (tabela 1). 

Índices relacionados ao conteúdo hídrico na planta 

 NDWI = banda 3-banda 4 / banda 3+banda 4;  

 Tasseled-cap umidade (tabela 1). 

Para a determinação do índice de Tasseled cap, foram 

utilizadas as bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contendo as informações 

sobre a mudança espectral do solo, como: umidade e verdor. 

Assim, após a calibração radiometria das imagens de satélite, 

houve a multiplicação das bandas pelo seu coeficiente 

específico (Tabela 1). Posteriormente, procedeu-se à soma de 

todas elas para a obtenção do índice, seguindo a metodologia 

de CRIST (1985).  

 

Tabela1. Coeficiente para os cálculos do índice de Tassled-cap. 
Índices Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 Banda 7 

T.verdor -0,2941 -0,243 -0,5424 0,7273 0,0713 -0,1608 
T.umidade 0,1511 0,1973 0,3283 0,3407 -0,7117 -0,4559 

Fonte: CRIST (1985). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fragmentos de vegetação Remanescente em Penedo 

 

Ao analisar a vegetação remanescente do município de 

Penedo, observa-se que esta é mais concentrada em regiões 
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rurais, além disso, notam-se fragmentos mais lineares, 

sobretudo próximos aos rios (Figura 2). De acordo com Forman 

e Gordon (1995), os fragmentos que apresentam forma mais 

alongada e linear apresentam maior fragilidade ambiental dada 

pela interação área-borda que os fragmentos mais compactos 

(de forma arredondada). 

A fragmentação e o isolamento de remanescentes 

vegetacionais tem implicações diretas na dispersão e 

deslocamento das espécies, com prejuízos ecológicos para a 

manutenção do ecossistema (JESUS, 2015).  

Além disso, os danos são ainda mais preocupantes 

quando considerados os efeitos de borda, que ampliam a 

susceptibilidade ambiental dos remanescentes aos fatores 

ambientais e antrópicos impostos pelas perturbações e 

influência da vizinhança imediata ao fragmento, como plantio, 

infraestrutura urbana etc (DANTAS; SILVA, 2017). 

 

Condição biológica da Vegetação Remanescente: Índice de 

vegetação relacionado ao teor de clorofila 

 

  A vegetação remanescente do município de Penedo, 

considerando os índices de vegetação relacionados ao teor de 

clorofila (Tasseled cap-verdor, NDVI, CO2_flux e IAF), apresenta 

comportamento espectral correspondente a clorofila ativa 

presente nos órgãos vegetais fotossintetizantes (Figura 2).  
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Figura 2. Índices de Tasseled cap-verdor e NDVI para o 

município de Penedo, Alagoas, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 

05/12/2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que a maioria dos fragmentos vegetacionais 

apresentam valores de Tasseled cap-verdor variando entre 

0,0476 e 0,0841, com predominância de fragmentos 

correspondentes aos valores mais altos (Figura 2). Esse 

comportamento espectral é também exibido em outras áreas 

(classes na paisagem), para além da aqui analisada, indicando, 

assim, a presença de organismos fotossintetizantes e que 

correspondem a vegetação rasteira, ervas, arbustos e/ou 

plantio, além de plantas aquáticas e/ou algas. Isso é justificado 

pela semelhança funcional desses organismos autotróficos 

quanto a presença de pigmentos fotossintetizantes e produção 

fotossintética (PONZONI, 2015).  
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Assim, aponta-se que os fragmentos remanescentes 

apresentam condições fisiológicas correspondentes aos 

organismos vegetais sadios e/ou minimamente aptos à 

produção de biomassa, considerando o valor de Tasseled cap-

verdor exibido. 

Ao observar os valores do NDVI para as áreas 

correspondentes aos fragmentos vegetacionais 

remanescentes, observa-se que estes variam entre 0,4768 a 

0,7107, predominando o valor mais alto do índice para maioria 

dos fragmentos analisados (Figura 2).  

O valor mais alto do índice NDVI (0,7107, na Figura 2) 

corresponde aos fragmentos vegetacionais remanescentes 

com estrutura mais complexa, destacando a vegetação quanto 

ao vigor e rugosidade da copa, típica de vegetação arbórea.  

Os valores de NDVI entre 0,2429 e 0,4768 podem estar 

associados à vegetação rala ou rasteira e/ou herbáceas, 

comum em áreas de transição, bordas e clareiras, com 

comportamento espectral da vegetação sob efeito do solo 

(efeito background) (ALMEIDA e SILVA, 2016).     

Ao analisar os fragmentos vegetacionais remanescentes 

quanto ao índice de CO2_flux (Figura 3), observa-se uma 

variação entre os valores 0,3138 e 0,4577, caracterizando um 

comporta- mento espectral voltado a alta absorção de CO2. 

Esse comportamento vincula-se a funcionalidade do vegetal em 

áreas com índices acentuados de temperatura, ocasionando 

em alta produção fotossintética e, consequentemente, alta 

absorção de CO2 da atmosfera. Os valores mais baixos do 

índice variam entre 0,1177 a 0,1700, e corresponde às áreas 

que exibem baixo ou nenhum potencial para absorção do CO2 

da atmosfera. 



DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA VEGETAÇÃO 
REMANESCENTE FRAGMENTADA EM UM MUNICÍPIO DO BAIXO SÃO 

FRANCISCO COM O USO DE GEOTECNOLOGIAS 

957 
 

 

Figura 3. Índices de CO2_flux e IAF para o município de Penedo, 

Alagoas, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 05/12/2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O IAF para os fragmentos vegetacionais remanescentes 

apresentou uma variação entre 0,3138 e 0,4577, para maioria 

dos fragmentos, predominando o maior valor do índice. 

Excetuam-se os fragmentos situados na porção norte/sul do 

município, onde na porção mais ao sul, há uma maior 

modificação na estrutura da paisagem para uso antrópico (em 

proximidade ao Rio São Francisco); e, ao norte, encontram-se 

os fragmentos inseridos no planalto Borborema, podendo os 

fatores abióticos influenciar nos resultados desse índice. 

Assim, nota-se que os maiores valores de IAF exibidos 

pelos fragmentos vegetacionais remanescentes correspondem 

a uma maior estocagem de carbono e maior densidade da 
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cobertura vegetal. Assim, os picos de refletância para a 

vegetação remanescente denotam um comportamento 

espectral na região onde a luz é absorvida (região do verde), 

destacando uma composição florística com maior rugosidade e 

densidade de pigmentação foliar para os fragmentos 

remanescentes de Penedo. Vale ressaltar também, que os 

valores mais altos do IAF podem estar associados a perda 

excessiva de água pela abertura estomática de plantas com alta 

demanda energética, devido à localização em regiões mais 

quentes ou estação com baixo índice de precipitação 

(POLONIO, 2015). 

 

Condição biológica da Vegetação Remanescente: Índices 

relacionados ao conteúdo hídrico 

 

Ao analisar os fragmentos vegetacionais remanescentes 

do município de Penedo considerando o NDWI, pode-se 

perceber um comportamento espectral que varia entre 0,1271 

a 0,2024, para maioria dos fragmentos, indicando a 

disponibilidade de água na superfície (Figura 4). Excetuam-se 

alguns fragmentos situados na porção leste do município, onde 

podem estar associados a ausência de recurso hídrico nas 

proximidades dos fragmentos. Importante destacar que os 

fragmentos exibiram valores mais baixos no interior da mancha 

de vegetação remanescente.  

 Destaca-se que os dados foram obtidos durante o 

período de baixa precipitação e umidade do ar, no mês de 

dezembro.  
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Figura 4. Índices de NDWI e Tasseled cap-umidade para o 

município de Penedo, Alagoas, Brasil. Imagem LANDSAT 8, 

05/12/2017. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale ressaltar também, que os valores mais baixos de 

NDWI, principalmente nas manchas no interior dos fragmentos 

situados mais ao sul de Penedo, podem estar vinculados a uma 

adaptação de algumas espécies vegetais, que liberam suas 

folhas (caducifolia) a fim de amenizar a perda de água na forma 

de vapor por meio dos estômatos, diminuindo, assim, as taxas 

de evapotranspiração, principalmente nos períodos de baixa 

umidade (SILVA, 2013). 

Quanto ao índice de Tasseled cap-umidade nos 

fragmentos vegetacionais remanescentes (Figura 6), nota-se 

uma variação entre os valores 0,0034 a 0,0602, para 
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fragmentos situados na região central do município, exibindo 

assim uma condição de hidratação compatível com o padrão de 

uma vegetação saudável. Porém, os fragmentos localizados 

nas extremidades do município apontam condições de estresse 

hídrico, principalmente nos fragmentos de menor área de 

cobertura vegetal. Este fator pode estar vinculado a perda de 

água excessiva no processo de transpiração do organismo 

vegetal ou ainda, esta água pode está no formato de vapor e 

devido a isso a índice aponta como estresse hídrico, 

compreendido pelo índice como ausência do conteúdo hídrico 

(TAIZ; ZEIGER, 2017).  

 

Declividade do terreno 

 

As características de declividade de Penedo são mistas 

(Figura 5).  

Cerca de 70% da área do município é composta por 

tabuleiros costeiros compreendidos por relevo de plano a 

ondulado, apresentando vales estreitos e encostas abruptas em 

algumas áreas, e outras formadas por encostas suaves e 

várzeas. O restante do município (30%) apresenta área com 

baixadas litorâneas, incluindo dunas, restingas e mangues 

(EMBRAPA, 1979). 
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Figura 5. Mapa de declividade do município de Penedo, 

Alagoas, Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ao relacionar os resultados dos índices de vegetação 

com o mapa de declividade, nota-se que os maiores fragmentos 

vegetacionais, e que exibem forma mais compactas, estão 

situados nas áreas caraterizadas como forte ondulado e 

montanhoso. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo dos fragmentos vegetacionais remanescentes 

de Penedo por meio de técnicas em geoprocessamento e 

sensoriamento remoto, constitui um importante fator para o 

diagnóstico da qualidade da vegetação. 
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Ao analisar os fragmentos vegetacionais remanescentes 

do município de Penedo, constata-se a presença de células 

fotossinteticamente ativas compatíveis com vegetação sadia, 

com picos elevados de produção de biomassa, exibindo valores 

considerados padrão de vegetação sadia. 

Quanto ao conteúdo hídrico foliar, apesar dos resultados 

apontarem condições de hidratação para maioria dos 

fragmentos remanescentes, alguns fragmentos exibiram 

valores compatíveis com condição de estresse hídrico, mesmo 

estando em áreas próximas a corpo hídrico. Possivelmente 

indicando uma etapa funcional de perda de água e relacionado 

a fotossíntese. Entretanto, são necessárias análises mais 

avançadas que confirmem tais constatações. 
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RESUMO: A crescente expansão do uso e ocupação do solo  
influenciada pelas atividades antrópicas, tem ocasionado 
constantes modificações na dinâmica e estrutura da paisagem. 
Nesse contexto, são necessários estudos com enfoque no 
monitoramento ambiental. O uso de métodos e técnicas em 
geoprocessamento surgem como importantes ferramentas 
auxiliares que possibilitam o acompanhamento das 
modificações ocorridas na paisagem ao longo dos anos. Com a 
adoção dessas ferramentas, este trabalho apresenta resultados 
das análises espaço-temporal dos fragmentos vegetacionais 
remanescentes do município de Piaçabuçu, no litoral sul 
alagoano, na região do Baixo São Francisco. Foram utilizadas 
imagens de satélites correspondente aos anos de 2011 e 2017, 
nas quais aplicou-se técnicas de fotointerpretação, associadas 
ao uso das métricas da paisagem para elaboração de mapas 
temáticos e efetuação de análises.  Os resultados obtidos 
evidenciaram que que ao longo de seis anos, ocorreram 
algumas modificações na cobertura dos fragmentos 
remanescentes do município, visto que, houve um decréscimo 
de 25,1% de vegetação natural. Observou-se, ainda, que os 
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fragmentos se apresentam em formatos irregulares e retilínios 
com uma variação de área, sob influência de efeito de borda. O 
fragmentos apresenta características estruturais que indicam 
susceptibilidade ambiental e não houve quadros de 
recuperação entre os anos de 2011 e 2017. As maiores 
alterações na paisagem estão associadas aos usos antrópicos, 
sobretudo aqueles vinculados a agricultura de cana-de-açúcar 
e coco na região.   
Palavras-chave: Métricas da Paisagem; Vegetação 

Remanescente e Dinâmica multitemporal.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Durante os últimos dez anos, a expansão das atividades 

antrópicas (usos urbanos e rurais) tem influenciado a dinâmica 

da estrutura da paisagem. Grandes áreas com vegetação 

remanescente que, anteriormente, ocupavam grandes 

extensões foram convertidas a vários pequenos fragmentos 

(PIRIS et al., 2016). 

 No Brasil, o Bioma Mata Atlântica é caracterizado por ser 

uma região heterogênea que incluiu uma ampla variedade de 

fisionomias e composições florestais (FERNANDES; 

FERNANDES, 2017). Esse bioma, apresentou grandes taxas 

de desmatamento e altos níveis de fragmentação nos últimos 

anos, influenciados, sobretudo, pelo desenvolvimento urbano e 

a expansão agropecuária (SILVA; SOUZA, 2014) 

 No Estado de Alagoas, assim como em todo território 

brasileiro, a Mata Atlântica é considerado uma das áreas 

prioritárias para a conservação. Estima-se que, no passado, 

52% do território alagoano correspondia ao domínio de Mata 

Atlântica, entretanto, hoje, devido ao desmatamento para 
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atender a demanda por solo desnudo, restam apenas pequenos 

fragmentos da vegetação remanescente (MOURA, 2006).  

 Vale salientar que a crescente ocupação e uso do solo 

suprime os fragmentos remanescentes, modificando a estrutura 

da paisagem, podendo ocasionar vários problemas ambientais, 

a exemplo da redução e isolamento de áreas propícias à 

sobrevivência das populações vegetais e animais, levando a 

extinções de espécies (HERRMANN; RODRIGUES; LIMA, 

2005). Tais impactos ambientais negativos são ainda mais 

pronunciados quando o uso e ocupação ocorre de forma 

desordenada. 

 Com vistas à redução do desmatamento, o 

monitoramento ambiental é fundamental para a fiscalização e o 

desenvolvimento de politicas públicas que visam a preservação 

e conservação dos recursos naturais. Nesse sentido, métodos 

e técnicas de geoprocessamento apresentam-se como 

importantes ferramentas de auxílio ao monitoramento 

ambiental, uma vez que  fornecem informações úteis à 

detecção e quantificação das modificações ocorridas na 

paisagem (COELHO et al.,2014).  

 As análises com fins de monitoramento ambiental tem 

recebido grande suporte teórico e prático com o 

desenvolvimento da Ecologia da Paisagem. Esta é uma nova 

área de conhecimentos em ecologia, que surgiu na Europa, e 

usa como base de estudos, avanços tecnológicos em 

sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica 

(SIG) (PIVELLO; METZGER, 2007). A ecologia da paisagem 

visa o estudo através de duas principais abordagens; a 

geográfica que estuda a influência do homem sobre a paisagem 

e o domínio do território, e a ecológica que enfatiza a 

importância do contexto espacial sobre os processos 
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ecológicos assim como importância destas relações em termos 

de conservação biológica (METZGER, 2011)  

 Assim, a ecologia e estrutura da paisagem é 

fundamentada nas análise de três elementos, que são eles: 

mancha, corredores e matriz, no qual  possibilitam o estudo e 

comparação de paisagens destintas (CASIMIRO, 2009).  

 As análises dos padrões da fragmentação florestal 

podem ser realizadas através das métricas da paisagem, que 

possibilitam quantificar a estrutura da paisagem, bem como, 

identificar a qualidade dos elementos considerando 

principalmente, o tamanho do fragmento, a área núcleo, a forma 

e o grau de isolamento dos fragmentos (SILVA; SOUZA, 2014) 

 Diante do exposto, procurou-se realizar neste trabalho, 

uma análise espaço-temporal da dinâmica dos fragmentos 

vegetacionais remanescentes do Município de Piaçabuçu, 

localizado na Microrregião de Penedo, litoral sul de Alagoas, 

Brasil, no período de 2011 à 2017. A pesquisa objetivou 

identificar as áreas que apresentam maior fragilidade e 

susceptibilidade ambiental, bem como se houve áreas que 

exibiram quadro de recuperação ambiental, consideradas 

assim, àquelas áreas que, em comparação com anos 

anteriores, deixaram de apresentar elevado grau de fragilidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa foi realizada no município de 

Piaçabuçu, localizado no litoral Sul do Estado de Alagoas. 

Limita-se ao sul, com o município de Feliz Deserto, e ao norte, 

com o Rio São Francisco, o qual faz divisa com o Estado de 

Sergipe (Figura 1).  
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Figura 1. Localização dos Município Piaçabuçu, Alagoas, 

Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas 

metodologias de fotointerpretação de imagens de satélites 

correspondentes aos anos de 2011 e 2017. A escolha das 

imagens considerou condições de baixa cobertura de nuvens. 

Para as análises do ano de 2011, foram obtidas imagens do 

satélite RapidEye disponíveis no site do Ministério do Meio 

Ambiente (Geo Catálogo), correspondente ao mês de março. 

 Posteriormente, essas imagens foram exportadas para o 

software ArcGis 10.3, no qual foram realizados métodos e 

técnicas em geoprocessamento, dada pela fotointerpretação e 

vetorização dos fragmentos vegetacionais remanescente 

(domínio Mata Atlântica), de tamanho mínimo igual e/ou 

superior a 5 hectares.  

 Para o ano de 2017, foram obtidas imagens de satélites 

correspondentes ao mês de dezembro, disponíveis no software 
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Google Earth, seguindo metodologia semelhante ao efetuado 

para os fragmentos vegetacionais das imagens do ano de 2011. 

Os fragmentos vegetacionais remanescestes foram 

vetorizados, salvos, transformados em formatos shapefile e 

trabalhados no software ArcGis 10.3 

 Posteriormente, foram efetuadas análises quantitativas 

das manchas (polígonos correspondentes aos fragmentos 

vegetacionais remanescentes), para o qual foram calculadas as 

métricas estruturais da paisagem, que envolve a determinação: 

1- Área (CA), Medida da estrutura da paisagem; 

2-Soma de Borda (TE), métrica que representa a soma do 

perímetro de todos fragmentos. Para as análises dos 

fragmentos vegetacionais, foi aplicada uma distância de 50 m.  

3- Indice Médio de Forma (MSI), Métrica que avalia a 

complexidade da forma da mancha, por meio de uma feição 

padrão. Assim quanto maiores foram os valores de MSI, se 

distanciando do padrão 1, mais irregulares foram os 

fragmentos.  

4- área núcleo (TCA), Métricas que representam os espaços 

internos de unidades espacias (LANG; BLASCHKE, 2007 apud 

KUX, 2009) (Tabela 1).   

 As métricas foram realizadas no software ArcGis 10.3, 

através da ferramenta de extensão V-late 2.0 (Extensão de 

ferramentas de análise de paisagem baseada em dados 

vetoriais).   

 

Tabela 1. Categorias da análise estrutural-espacial da 

paisagem e métricas relativas às manchas (polígonos 

correspondentes aos fragmentos vegetacionais 

remanescentes) para o estudo da paisagem da Microrregião de 

Penedo. 
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Grupo Sigla Nome Fórmula 

 

Área 

-CA       

-MPS  

      

-PSSD     

-Área da classe 

-Tamanho médio 

da mancha   

-Desvio padrão 

do tamanho da 

mancha 

 

AREA= 0,5·∑(ˣᵢ₊ₗ ₋ ˣᵢ)(ʸᵢ₊ₗ ₊ 

ʸᵢ) 

 

 

Bordas 

-TE   

  

-MPE   

-Somas das 

bordas  

-Comprimento 

médio da forma 

PERIM=∑√ˣᵢ₊ₗ ₋ ˣᵢ)² + (ʸᵢ₊ₗ ₋ 

ʸᵢ)² 

 

Formas 

-MSI 

 

-MPAR 

 

 

MFRACT 

-Índice médio de 

forma 

-Razão média do 

perímetro pela 

área 

-Dimensão fractal 

média   

SHAPE=    p 

                   ²√ᴫ.a 

Área 

núcleo 

-TCA 

 

-NCA 

 

-CAI 

 

-Área núcleo total 

remanescente 

-numeros de áras 

núcleo  

-índice de área 

núcleo  

CY =  NP – N CAI=0 

       NCA 

 
 

Fonte: métricas selecionadas a partir de estudos de Langanke et al. (2005)  

e McGarigal (2002),  citados por Lang e Blaschke (2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O município de Piaçabuçu apresentou, para a década de 

2010, fragmentos vegetacionais remanescentes de diferentes 

tamanhos, distribuídos predominantemente na região norte, em 

porção mais distanciada da área urbana  (Figura 2). Grande 

parte desses fragmentos estão localizados no território da Área 

de Proteção Ambiental (APA) da Maributa do Peixe (Figura 3). 
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 Vale salientar que, foi identificada na paisagem ao sul do 

município, áreas ausentes de fragmentos vegetacionais 

remanescentes, uma grande cobertura de monocultura de coco, 

acompanhados de extensas regiões de dunas inseridos na Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Piaçabuçu (Figura 3).   

 Ressaltamos que a ausência de áreas verdes próximas 

às áreas urbanas  podem causar alguns danos e/ou desconforto 

a saúde pública,  visto que a vegetação regula o microclima, a 

umidade e a temperatura do ar, além de reduzir os níveis de 

ruído e poluição sonora (GOMES; SOARES, 2003). 

 Ao analisar a dinâmica espaço-temporal dos fragmentos 

remanescentes, entre os anos de 2011 e 2017, foram 

observados algumas alterações na paisagem, como a 

supressão e/ou redução de áreas vegetadas, sobretudo ao 

oeste do município (Figura 2).    Segundo Gomes et al.  

(2007), a redução ou supressão de fragmentos vegetacionais 

remanescentes e influenciadas pelas ações antrópicas, podem 

causar vários ameaças para a conservação da biodiversidade, 

ampliando os riscos de extinção de diversas populações que 

vivem nos fragmentos. 
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Figura 2. Cobertura dos Fragmentos vegetacionais 

correspondentes aos anos de 2011 e 2017, Piaçabuçu, 

Alagoas, Brasil.  

 
Fonte: Dados IBGE 2016; imagens do Google Earth de 2017 e Imagens de 

satélites RapidEye Março de 2011. 

 

 A maior parte dos fragmentos mapeados correspondem 

a vegetação de restinga (ARAUJO et al.,2014). Os autores 

acrescentam que o município é caracterizado, também, por 

exibir uma extensa planície costeira, com desenvolvimento de 

campos de dunas tipo barcana. Para além disso, Piaçabuçu 

apresenta uma cobertura vegetacional com fitofissionomias 

variáves, no qual exibe-se uma vegetação arbórea e arbustivas 

de mata atlântica, áreas de várzea e manguezal. 

 A elevada importância ambiental dessas formações 

vegetacionais e ecossistemas, somada a suceptibilidade 

ambiental vigente nessas áreas, levou a criação de duas 

unidades de conservação permanentes no município, com fins 
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de preservação e conservação dos recursos naturais, a saber: 

APA de Piaçabuçu - criada pelo decreto nº 88.421, em 21 de 

junho de 1983, que inclui os ecossistemas de restinga, 

mangues e dunas, e tem como objetivo promover a 

conservação da fauna, flora e recursos hídricos da região 

(ICMBio, 2010);  e a APA da Marituba do Peixe, que também 

ocupa os territórios dos municípios de Feliz Deserto e Penedo, 

criada pelo decreto Estadual n.º 35.858, no dia 04 de março de 

1988, tendo por objetivo preservar  a fauna e a flora e garantir 

a produtividade pesqueira da região (IMA, 2006), (Figura 3). 

 

Figura 3. Localização da APA da Marituba e APA de 

Piaçabuçu, Alagoas, Brasil 

 
Fonte: Dados IBGE 2016; IMA; ICMBio 

 

 Em relação à análise da paisagem, baseada em métricas 

da paisagem, observou-se que no ano de 2011 haviam 51 
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manchas (NP) equivalentes aos fragmentos vegetacionais 

remanescentes e que correspondem, em conjunto, a uma área 

total de 33,3 km² (ou 13,9 % da área total do limite do 

município). Esses fragmentos apresentaram distribuição 

espacial de modo aglomerado, de tamanhos variados, com o 

menor fragmento correspondendo a uma área (CA) de  2,18 ha, 

e o maior,  a uma área de 398,30 ha.  

 Ao avaliar os fragmentos vegetacionais na paisagem do 

ano de 2017, em comparação ao ano de 2011, observou-se que 

houve uma redução do número de manchas, acompanhado um 

decréscimo da área total de vegetação remanescente, que 

passou de 33,3 km² para 24,9 km². Assim, aponta-se uma 

redução de 25,1% ao longo dos anos (Tabela 2).  

 Vincula-se a um cenário de supressão de vegetação 

remanescente, com redução de fragmentos vegetacionais, 

prejuízos para a manutenção da biodiversidade e de processos 

ecológicos em larga escala (FORMAN; GODRON,1986). 

 Entretanto, ainda que os fragmentos sejam reduzidos, 

eles são importantes elementos da paisagem, pois cumprem 

funções ecológicas relevantes, podendo funcionar como 

elementos de ligação entre fragmentos vizinhos e/ou 

ecossistemas. 

 Os fragmentos com áreas maiores, visualizados na 

paisagem em 2011, tenderam a se fragmentar ao longo dos 

anos formando, em 2017, pequenos fragmentos. Assim como, 

fragmentos de menores áreas e mais isolados, foram 

suprimidos da paisagem (Figura 2).  Segundo Pirovani et al. 

(2014), fragmentos remanescentes de pequenas áreas, 

apresentam frágeis padrões de sustentabilidade, sob o risco de 

serem extintos ao decorrer dos anos.  
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 É importante destacar que a redução do número de 

manchas pode corresponder a duas situações antagônicas na 

paisagem: 1- quando acompanhada por um aumento de área 

total de cobertura vegetal, corresponde a conexão entre 

fragmentos vizinhos; 2- quando acompanhado pela redução de 

área total de cobertura vegetal, corresponde a supressão da 

vegetação. Assim, assiste-se na paisagem de Piaçabuçu, em 

um intervalo de apenas seis anos, a supressão da vegetação, 

maximizando os impactos ambientais decorrentes do 

desmatamento de vegetação natural.  

 A redução de área e o tamanho dos fragmentos 

apresentados no município,  pode estar associado ao uso e 

manejo da terra para atender as necessidades de pequenos 

agricultores, com o plantio da cana-de-açúcar e de coco, que 

são algumas das principais monoculturas fontes de renda da 

região. 

 Analisando as métricas de bordas dos fragmentos 

vegetacionais, observou-se que a soma de bordas dos 

fragmentos (TE), para o ano de 2011, correspondeu a uma 

média de  6,400±4,300 m². Enquanto que, no ano de 2017, os 

fragmentos apresentaram TE equivalente a 5,300±3,200. 

 Destaca-se que, os fragmentos que apresentaram 

menores valores de área exibiram os menores valores de 

borda, enquanto que os fragmentos com áreas maiores 

exibiram, também, os maiores valores de borda. 

 Vale salientar que, quanto menor for a soma de borda (e, 

assim, a sinuosidade) dos fragmentos remanescentes, menor o 

grau de conservação nesses fragmentos. De acordo com 

Casimiro (2009), bordas menos sinuosas são comuns em 

fragmentos sob intensa influência antrópica. Baseando-se 

nisso, observa-se, então, o aumento da influência antrópica nos 
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fragmentos remanescentes em Piaçabuçu, entre 2011 e 2017. 

Acrescenta-se, ainda, que a borda é um limite permeável sujeito 

a impactos advindos da matriz antrópica, e/ou vizinhança 

imediata (RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006).  

 Os  valores de TE dos fragmentos, em Piaçabuçu, 

podem ser justificado pelo fato do município exibir vários 

fragmentos remanescentes com valores de áreas (CA) 

inferiores a  20 ha.  Isso resulta em muitos fragmentos com 

pequenas áreas e com grande sinuosidade de borda.  

 Ao analisar o valor de TE relacionando-o à forma do 

fragmento, aponta-se que quanto maior for o valor da borda, 

mais irregular será o formato do fragmento (FERNANDES; 

FERNANDES, 2017). 

 Em relação as métricas de forma dos fragmentos 

vegetacionais, o índice médio de forma (MSI) para o ano de 

2011 variou entre 1,35 e 4,28. Destaca-se que nenhum dos 

fragmentos apresentou MSI igual a 1. Estudos apontam que um 

MSI mais próximo de 1 corresponde a fragmentos de forma 

mais regulares (MORAIS; MELLO; TOPPA, 2015). Assim, em 

Piaçabuçu, os fragmentos são predominantemente de forma 

linear, em uma configuração espacial desvantajosa para 

remanescentes vegetacionais (LANG; BLASCHKE, 2009).  

Acrescenta-se que os maiores índices de MSI, para Piaçabuçu 

em 2011, corresponderam aos fragmentos com maiores valores 

de área.  

 Em comparação com os fragmentos vegetacionais de 

2011, observou-se que o MSI para os fragmentos em 2017 

apresenta um comportamento de configuração da forma 

semelhante. Entretanto, houve uma ligeira redução na faixa de 

amplitude da variação dos valores de MSI em 2017, variando 

entre 1,62 e 3,97 (Tabela 2). Essa variação aponta uma 
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modificação da forma dos fragmentos, entre 2011 e 2017, ora 

dada pelo aumento da linearidade dos fragmentos, ora pela 

configuração de formas mais regulares 

(compactas/arredondadas). 

 A forma do fragmento é responsáveis pela configuração 

da paisagem, para os quais postula-se como “ideal” para 

vegetação aqueles fragmentos próximos da forma circular, com 

vistas à minimização do efeito de borda (VIDOLIN; BIONDI ; 

WANDEMBRUCK, 2011). Assim, quanto mais distante da forma 

arredondada, ou quadrática, estiver o valor de MSI dos 

fragmentos, maior será a fragilidade ambiental por eles exibida 

(LANG; BLASCHKE, 2009).  

 As formas dos fragmentos em Piaçabuçu, podem ser 

impulsionadas por as ações antrópicas, na qual para o 

município destacamos o desmatamento para atender a 

demanda de solo desnudo para agricultura. Vale salientar que 

mesmo apresentando formatos mais irregulares e retilíneos, os 

fragmentos maiores estão sob menor efeito de borda do que os 

menores, quando considerada a razão média do perímetro pela 

área (SILVA; SOUZA, 2014). 

     Em relação ao total de área-núcleo (TCA) dos 

fragmentos vegetacionais, verificou-se que entre os anos de 

2011 e 2017 houve redução do número de TCA (Tabela 2). Isso 

indica uma provável diminuição da complexidade biológica e 

diversidade de espécies nos fragmentos, uma vez que as 

espécies sensíveis às condições ambientais encontradas nas 

áreas de borda não terão êxito no estabelecimento e 

sobrivência, caso não exista área-núcleo. 

 Segundo Calegari et al. (2010), a métrica da paisagem 

“área-núcleo” pode ser considerada como o  índice de melhor 

indicação da qualidade das manchas,Uma vez que seu cálculo 
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mostra o tamanho real do fragmento, excetuando as áreas de 

borda (de grande influência aos impactos externos, baixa 

diversidade e complexidade estrutural etc.).   

 
Tabela 2. Valores das métricas da dinâmica espaço-temporal 

dos fragmentos vegetacionais de Piaçabuçu.  

 Indice Médio das Métricas da Paisagem 

Ano 

Área 

(ha) 
Borda (m²) Forma Área-Núcleo 

CA TE MSI TCCA 

2011 65,24 6400±4300 2,33 36,31 

2017 55,4 5300±3200 2,12 31,6 

Fonte: Langanke et al. (2005)  e McGarigal (2002),  citados por Lang e 

Blaschke (2009). CA (Área central média); TE (soma das bordas); MSI 

(Índice de forma médio); TCA (Área núcleo total).  

 De acordo com analises efetuadas, não há presença de 

área-núcleo em fragmentos remanescentes menores que 5 ha. 

 Em fragmentos maiores, as áreas-núcleo estão 

presentes quando em fragmentos de forma mais regular. Tais 

áreas apresentam elevado valor ecológico para os parâmetros 

de conservação e preservação, apresentando condições para 

uma sustentabilidade e integridade em seu interior (SILVA et 

al., 2015).  

 Considerando os dados expostos evidenciou-se que, 

apesar do município apresentar duas unidades de conservação 

no limite de seu territorio (Figura 3), não foram visualizadas nas 

imagens de satélites áreas com indícios de recuperação e/ou 

regeneração ambiental, considerando que não houve aumento 

das áreas com fragmentos vegetacionais remanescentes.  
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CONCLUSÕES  

 

 A utilização e interpretação das imagens de satélites 

correspondentes aos anos de 2011 e 2017, possibilitaram 

efetuar de forma satisfatória as análises espaço-temporais dos 

fragmentos vegetacionais remanescentes, no município de 

Piaçabuçu. 

 A aplicação das métricas da paisagem, mostrou que os 

fragmentos vegetacionais passaram por mudanças na estrutura 

da paisagem, associadas à redução e/ou extinção de alguns 

fragmentos remanescentes.  

 A redução dos fragmentos ao longo dos anos, 

aparentemente, foram impulsionados pela intensificação de 

ações antrópicas, entre os quais se destacam o desmatamento, 

a expansão urbana; e a demanda de solo desnudo para o 

plantio de cana-de-açúcar e coco. O cenário exibido é 

preocupante, uma vez que, não houve sinais de recuperação 

ambiental para os fragmentos vegetacionais remanescentes, 

em um intervalo temporal de 6 anos. Diante disso,  ressaltamos 

que algumas medidas devem ser tomadas para a melhoria da 

qualidade ambiental dos fragmentos na região.  

 Espera-se que os resultados expostos possam contribuir 

para o debate, monitoramento e fiscalização bem como auxiliar 

no planejamento de políticas públicas para tomada de decisão 

em relação a preservação, conservação e recuperação de 

fragmentos remanescentes de Mata Atlântica. 
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RESUMO: O desenvolvimento econômico e a contínua 
exploração dos recursos naturais pela indústria de cerâmica 
vêm provocando diversas alterações no meio ambiente. Uma 
etapa essencial no processo produtivo de materiais cerâmicos, 
tanto do ponto de vista econômico quanto da qualidade final da 
peça produzida, consiste na secagem. Neste contexto, é 
fundamental conhecer os efeitos e o controle da secagem, uma 
vez que estes alteram as propriedades do produto. Atualmente, 
a simulação computacional é uma ferramenta bastante utilizada 
na descrição e obtenção de resultados no estudo desse 
fenômeno. Nessa perspectiva, este trabalho objetivou utilizar 
um código computacional que simula processos difusivos de 
transferência de massa. A solução analítica da equação de 
difusão 3D em coordenadas cartesianas com condição de 
contorno prescrita foi acoplada a um otimizador e inserida no 
código apresentado. Os parâmetros do processo foram 
determinados, por otimização, usando dados experimentais, 
referentes à secagem de materiais cerâmicos. Os resultados 
mostraram que o código simula, satisfatoriamente, a 
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transferência de massa durante o processo, uma vez que os 
parâmetros estatísticos se mostraram razoáveis. Além disso, foi 
verificada a influência da quantidade de termos utilizados na 
solução da equação, mostrando que, a partir de 5 termos, os 
resultados se tornam mais precisos na descrição dos processo. 
Assim, o código apresentado se mostrou eficiente na simulação 
do processo de transferência de massa. 
Palavras-chave: Difusão, Otimizador, Simulação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A indústria de cerâmica é responsável por uma produção 

significativa de produtos, causando grande impacto ambiental 

(VALE et al. 2006; PAZ et al., 2016). Esse segmento industrial 

tem apresentado uma estrutura empresarial diversificada, na 

qual há a prevalência de empreendimentos familiares de 

pequeno e médio porte com deficiências de mecanização e 

gestão, bem como de empreendimentos de médio a grande 

porte com algumas inovações tecnológicas modernas (SILVA, 

R.; SILVA, 2017). Assim, o uso racional, adequado, 

tecnicamente aconselhável e economicamente viável, só é 

alcançado com o maior conhecimento possível das 

propriedades dos materiais, suas vantagens e eventuais 

deficiências, de tal modo que seja permitido um cotejo entre 

várias soluções possíveis, escolhendo-se a melhor, tanto do 

ponto de vista técnico como econômico (FARIAS et al. 2018a). 

Atualmente, sustentabilidade tem sido um termo com crescente 

utilização nesse setor para prevenir a geração de desperdícios 

e de resíduos ao longo do ciclo de vida de produtos e processos 

(SILVA, R.; SILVA, 2017). 

A descrição do fenômeno de secagem pode ser feita pela 

utilização dos chamados mecanismos de migração de massa 
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descritos na literatura. Dentre esses mecanismos, destaca-se o 

da difusão líquida, que tem sido amplamente utilizado por 

pesquisadores em fenômenos que envolvam transferência de 

massa (AIRES et al. 2015; FARIAS et al., 2013; 2016; 

OL′SHANSKII, 2016, AZEVEDO et al., 2018; PINHEIRO, 

SILVA; MIRANDA, 2018). Pode-se perceber que o modelo 

difusivo é bastante utilizado na descrição de processos que 

envolvem transferência de massa. Outros modelos (empíricos, 

experimentais, dentre outros) também tem essa finalidade, mas 

o modelo difusivo possibilita a determinação do valor da 

grandeza intensiva de interesse para qualquer ponto do produto 

onde ocorre o processo (SILVA et al., 2013a; 2013b; SILVA et 

al., 2014; VASIĆ e RADOJECIĆ, 2014; SILVA et al., 2015; 

DOYMAZ, 2017; RODRIGUES et al., 2015; ZANARDI et al., 

2016; LIMA. et al., 2018; SILVA, SILVA, FARIAS, 2018). 

A simulação computacional tem se mostrado uma 

excelente ferramenta para a compreensão de como ocorre os 

processos de transferência de massa. Silva e Lima (2018) 

desenvolveram um software (Difusion RE) baseado na solução 

numérica da equação da difusão bidimensional em 

coordenadas generalizadas para simular processos envolvendo 

transferência de massa. O software pode ser usado para 

sólidos obtidos pela revolução de áreas planas e foi aplicado à 

secagem de tubos cerâmicos. Farias et al. (2018b) 

desenvolveram um código computacional para solucionar a 

equação da difusão tridimensional em coordenadas 

generalizadas, possibilitando uma completa descrição do 

fenômeno de secagem de telhas cerâmicas. 

Desta forma, este artigo traz a descrição do 

desenvolvimento de um código computacional desenvolvido em 

Visual Fortran acoplado à solução analítica da equação da 
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difusão tridimensional em coordenadas cartesianas sob 

condição de contorno prescrita (primeiro tipo). O código foi 

aplicado na desrição do transporte de água durante a secagem 

de telhas cerâmicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O código utilizado neste trabalho possibilitou realizar 

simulações de processos de transferência de massa e calor 

através do modelo da difusão líquida. Esse modelo é descrito 

pela equação da difusão. Trata-se de uma equação diferencial 

parcial, cuja solução pode fornecer a distribuição da grandeza 

intensiva de interesse durante todo o processo e necessita que 

hipóteses relacionadas às condições de contorno e geometria 

do processo sejam estabelecidas 

Equação da Difusão 

A equação da difusão tridimensional em coordenadas 

cartesianas é expressa por (AIRES et al. 2018): 

𝝏(𝝀𝜱)

𝝏𝒕
=

𝝏

𝝏𝒙
(𝚪𝚽

𝛛𝚽

𝛛𝐱
) +

𝛛

𝛛𝐲
(𝚪𝚽

𝛛𝚽

𝛛𝐲
) +

𝛛

𝛛𝐳
(𝚪𝚽

𝛛𝚽

𝛛𝐳
). (1) 

A letra  Φ representa a grandeza de interesse analisada (teor 

de umidade) nos processos de transferência de massa. As 

letras λ  e  Γ
Φ

 representam os parâmetros de transporte que 

podem ser substituídos de acordo com o fenômeno que está 

sendo estudado. 

Caso ΓΦ seja substituído por D (difusividade efetiva de 

massa), Φ por M (teor de umidade) e λ seja feito igual a unidade 

(1), a Equação (1) torna-se (AIRES, SILVA, AIRES, 2018):  

𝛛(𝐌)

𝛛𝐭
=

𝛛

𝛛𝐱
(𝐃

𝛛𝐌

𝛛𝐱
) +

𝛛

𝛛𝐲
(𝐃

𝛛𝐌

𝛛𝐲
) +

𝛛

𝛛𝐳
(𝐃

𝛛𝐌

𝛛𝐳
), (2) 
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que é a equação de difusão mássica tridimensional em 

coordenadas cartesianas. 

A Equação (2) pode ser resolvida analiticamente ou 

numericamente e é apropriada para descrever o processo de 

transferência de massa, em corpos cuja forma possa ser 

aproximada para geometrias tridimensionais simples, como um 

paralelepípedo. Neste trabalho foi utilizada a solução analítica, 

obtida a partir do método de separação de variáveis, 

considerando a geometria apresentada na Figura 1. 

 

Figura 9: Paralelepípedo representativo de corpos que possam 
ser representados por essa geometria para estudos de 
transferência de massa. 
 

 

Fonte: Silva, Silva, Farias (2018) 

 

Para obtenção da solução analítica da Equação (1), 

algumas hipóteses foram estabelecidas: 

 As dimensões do sólido não variam durante o processo. 

 A difusão é o único mecanismo de transporte da 

grandeza extensiva de interesse dentro do sólido.  

 A distribuição inicial da grandeza deve ser uniforme.  

 O sólido é considerado homogêneo e isotrópico.  
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 A difusividade efetiva (D) não varia durante o processo. 

 

Na Figura 1 é possível ver que a simetria do sólido pode 

ser explorada. Considerando Lx, Ly e Lz como sendo as 

dimensões do paralelepípedo, é apropriado considerar que no 

centro do sólido está a origem do sistema de coordenadas 

cartesianas (x, y, z) que serve para destacar a simetria do 

sólido. O domínio estudado passa a ser definido da seguinte 

forma: 
−Lx

2
 ≤ x ≤

Lx

2
; 

−Ly

2
 ≤ y ≤  

Ly

2
; 

−Lz

2
 ≤ z ≤  

Lz 

2
. Desse modo, 

Lx

2
, 

Ly

2
 e 

Lz 

2
 são as distâncias do centro do sólido até as 

superfícies orientadas pelos eixos x, y e z, respectivamente. 

A exploração da simetria do sólido possibilita a utilização 

de condições de contorno e inicias a serem aplicadas ao 

problema tratado. Neste trabalho, a condição de contorno 

utilizada é a prescrita (ou de primeiro tipo), expressa pelas 

seguintes condições: 

 
𝜕Φ

𝜕𝑥
|
𝑥=0

= 0, 
𝜕Φ

𝜕𝑦
|
𝑦=0

= 0 e 
𝜕Φ

𝜕𝑧
|
𝑧=0

= 0 (Não há fluxo da 

grandeza no centro do produto devido à simetria). 

 Em 𝑥 =
𝐿𝑥

2
, 𝑦 =

𝐿𝑦

2
 e 𝑧 =

𝐿𝑧

2
 (bordas do paralelepípedo), a 

grandeza de interesse assume o valor de equilíbrio durante 

todo o processo (Φeq). 

 Para o tempo inicial (t=0) a grandeza de interesse apresenta 

seu valor inicial (Φi). 

Aplicando as condições citadas acima na solução geral 

da Equação (1), obtém-se a solução para geometrias 

aproximadas para um paralelepípedo em regime transiente 

para contorno de primeira espécie (Equação (3)): 
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𝜱 − 𝜱𝒆𝒒

(𝜱𝒊 − 𝜱𝒆𝒒)
= ∑ ∑ ∑ 𝑪𝒏

∞

𝒌=𝟏

∞

𝒎=𝟏

𝑪𝒎𝑪𝒌𝐜𝐨𝐬 

∞

𝒏=𝟏

(𝝁𝒏 ∙
𝒙

(𝑳𝒙)
𝟐

)

× 𝐜𝐨 𝐬(𝝁𝒎 ∙
𝒚

(𝑳𝒚)
𝟐

) × 𝐜𝐨 𝐬(𝝁𝒌 ∙
𝒛

(𝑳𝒛)
𝟐

)

× 𝐞𝐱𝐩 [−(
𝝁𝒏

𝟐

(𝑳𝒙/𝟐)²
+

𝝁𝒎
𝟐

(𝑳𝒚/𝟐)²

+
𝝁𝒌

𝟐

(𝑳𝒛/𝟐)²
)

𝚪𝚽

𝝀
𝒕] 

(3) 

onde Φ é uma função do tipo Φ(x,y,z,t) e: 

𝝁𝒋 =
(𝟐𝒋 − 𝟏)𝝅

𝟐
  (3-a) 

𝑪𝒋 =
𝟐(−𝟏)𝒋+𝟏

𝝁𝒋
 (3-b) 

A grandeza Φ representa a grandeza intensiva, o teor de 

umidade (M). O parâmetro 
ΓΦ

𝜆
 significa a propriedade 

difusividade efetiva de massa (D). 

A Equação (3) calcula o valor da distribuição da grandeza 

de interesse para qualquer valor de posição (x, y, z) contido no 

domínio do sólido utilizado e para qualquer instante de tempo 

(t). No entanto, às vezes é necessário trabalhar com o valor 

médio da grandeza de interesse durante o processo de 

transporte da grandeza extensiva de interesse. A obtenção do 

valor médio da grandeza (Φ̅) pode ser feita calculando-se a 

seguinte integral: 

�̅�(𝐭) =
𝟏

𝐕
∫𝚽(𝐱, 𝐲, 𝐳, 𝐭)𝐝𝐕, (4) 

onde V representa o volume do sólido. 
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Substituindo a Equação (3) na Equação (4), obtém-se 

que o valor médio da grandeza estudada (Φ) é dado por: 

�̅�(𝒕) = (𝜱𝒊 − 𝜱𝒆𝒒) ∑ ∑ ∑ 𝑨𝒏 

∞

𝒌=𝟏

𝑨𝒎𝑨𝒌

∞

𝒎=𝟏

∞

𝒏=𝟏

× 𝐞𝐱𝐩

[
 
 
 
 

−

(

 
 𝝁𝒏

𝟐

(
𝑳𝒙

𝟐
)
𝟐 +

𝝁𝒎
𝟐

(
𝑳𝒚

𝟐 )
𝟐 +

𝝁𝒌
𝟐

(
𝑳𝒛

𝟐
)
𝟐

)

 
 𝚪𝚽

𝝀
𝒕

]
 
 
 
 

+ 𝜱𝒆𝒒 

(5) 

onde: 

𝑨𝒋 =
𝟐

𝝁𝒋²
 (5-a) 

A Equação (5) fornece o valor médio da grandeza de 

interesse para qualquer instante de tempo do processo. Os 

termos Φi e Φeq representam os valores inicial e de equilíbrio 

da grandeza intensiva (M) de interesse em processos de 

transferência de massa que podem ser obtidos 

experimentalmente.  

Apresentação do código em visual fortran 

Este trabalho tem como objetivo principal utilizar um 

código computacional que calcule o valor médio da grandeza 

intensiva de interesse (teor de umidade) durante processos de 

transferência de massa. Como exemplo de aplicação prática, 

um código computacional foi escrito com a Equação (5), para o 

fenômeno de transferência de massa. Para o desenvolvimento 

do código foi utilizadaa linguagem de programação Visual 

Fortran 2012 e a opção de programação QuickWin Application. 

Segundo Orengo (2007), o Fortran é uma linguagem 

técnica científica que prima pela rápida execução de seus 
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códigos, capaz de criar programas que resolvam problemas de 

física, matemática, astronomia e muitas outras áreas. 

A partir de um estudo detalhado de programação em 

Visual Fortran, foi possível estudar e aplicar um código 

computacional para a simulação de processos que 

envolvessem a transferência de massa (aplicação), partindo do 

acoplamento no código da Equação (5) adaptada para tal 

processo, como pode ser visto na equação (6): 

�̅�(𝒕) = (𝑴𝒊 − 𝑴𝒆𝒒) ∑ ∑ ∑ 𝑨𝒏 

∞

𝒌=𝟏

𝑨𝒎𝑨𝒌

∞

𝒎=𝟏

∞

𝒏=𝟏

× 𝒆𝒙𝒑

[
 
 
 
 

−

(

 
 𝝁𝒏

𝟐

(
𝑳𝒙

𝟐 )
𝟐 +

𝝁𝒎
𝟐

(
𝑳𝒚

𝟐 )
𝟐 +

𝝁𝒌
𝟐

(
𝑳𝒛

𝟐 )
𝟐

)

 
 

𝑫𝒕

]
 
 
 
 

+ 𝑴𝒆𝒒, 

(6) 

os termos Aj são dados pela Equação (5-a). A Equação (6) é 

formada pelo somatório de todas as soluções particulares para 

o processo de transferência de massa. 

Da Equação (6) pode-se inferir que para determinar o 

valor médio do teor de umidade do sólido para um instante (t) 

durante o processo de transferência de massa, é necessário 

conhecer as dimensões do sólido e os teores de umidade inicial 

(Mi) e de equilíbrio (Meq) do processo. A difusividade mássica 

(D) deve ser conhecida ou determinada de alguma maneira. 

Desta forma, o desenvolvimento do código acoplado à 

solução mostrada na Equação (6) seguiu os seguintes passos: 

1) Definir um comando para perguntar ao usuário o 

número de termos que a solução deve conter; 2) criar um 

comando solicitando que o código leia um arquivo que 

contenha os respectivos instantes que devem ser 
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calculados o valor de M; 3) carregar os valores da 

dimensão do sólido, bem como os teores de umidade 

inicial e de equilíbrio do produto submetido ao processo 

de transferência de massa; 4) Escrever a Equação (6) no 

código, como mostra a Figura 2; 5) definir um comando 

para que os dados obtidos pela simulação sejam salvos 

num arquivo texto 

 

Figura 10: Código escrito com a solução da Equação (6). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para que o código construído seja utilizado, é necessário: 

 carregar um arquivo com os instantes em que se queira 

determinar valores para o teor de umidade, de acordo 

com a aplicação deste trabalho; 

 Executar o código, gerando uma caixa de diálogo que 

solicita ao usuário o número de termos que deve ser 

utilizado (quantos valores de n, m e k devem ser 

calculados no somatório da solução da Equação (6). 

Com o código apresentado, este precisava de dados 

experimentais reais para que sua validade fosse testada. Desta 

forma, foi necessário encontrar na literatura dados 

experimentais relacionados ao fenômeno de transferência de 

massa. Farias et al. (2018a) realizaram um estudo teórico e 

experimental sobre a transferência de massa durante a 
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secagem de telhas cerâmicas. Os autores realizaram secagem 

de telhas cerâmicas em diferentes temperaturas e os dados 

experimentais estão mostrados na bibliogarfia pesquisada. Os 

dados escolhidos (aleatoriamente) foram da secagem das 

telhas a 69,7 e a 72,8 °C. Esses dados contém o valor do teor 

de umidade médio para cada instante em que a massa da telha 

foi inferida durante a secagem. As dimensões da telha também 

são mostradas.  

Porém, o código proposto neste trabalho não tem a 

finalidade de determinar o parâmetro termofísico principal para 

a simulação do processo, que é a difusividade mássica (D) e 

sem esse parâmetro não é possível realizar as simulações. No 

entanto, existe um otimizador disponível capaz de determinar 

parâmetros de equações, quando estas equações são escritas 

num código computacional como foi feito neste trabalho e de 

realizar as simulações com o código a ele acoplado. Este 

otimizador é o software ‘LS Optimizer’ desenvolvido por Silva, 

W. e Silva (2017). 

O ‘LS Optimizer’ tem a finalidade de determinar 

parâmetros de soluções de equações diferenciais, como a 

mostrada na Equaçã (6). A determinação só é possível quando 

a equação é aplicada a problemas físicos e existem dados 

experimentais do mesmo. O ‘LS Optimizer’ se torna ideal para 

determinar o parâmetro difusividade da solução analítica 

mostrada na Equação (6), além de disponibilizar a curva 

simulada a partir da obtenção do valor ótimo de D. O referido 

otimizador apresenta interface simples. 

Para utilizar o otimizador, o primeiro procedimento é 

colocar os dados experimentais num arquivo texto (nomeado de 

‘exp.txt’) contendo três colunas. A primeira coluna corresponde 

a variável independente (tempo), a segunda coluna 
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corresponde aos dados experimentais da variável dependente 

(M, neste trabalho). Já a terceira coluna refere-se ao peso 

estatístico de cada valor da variável dependente, cujo valor 

adotado é igual à unidade (1). Após o preenchimento do arquivo 

‘exp.txt’ é necessário criar o solucionador (Solver) da equação 

que será utilizada. O manual (help) do ‘LS Optimizer’ instrui 

comandos que o solucionador (código) deve ter para que o 

processo seja realizado. A Figura 3 (extraída do help do 

otimizador) mostra as mudanças que devem ser realizadas no 

código para que o LS leia o arquivo com os dados experimentais 

contidos em ‘exp.txt’ e o arquivo ‘parameters.txt’ que conterá 

o(s) valor(es) que o otimizador gera para os parâmetros e que 

devem ser lidos em seguida pelo próprio otimizador na busca 

pelos valores ótimos do(s) parâmetro(s). 

 

Figura 3: Alterações que devem ser feitas no código 

 
Fonte: Silva, W. e Silva (2017) 

O princípio de funcionamento para o ‘LS Optimizer’ 

consiste em supor valores iniciais para os parâmetros, substituir 

na equação, e comparar os resultados do teor de umidade 

calculados com os dados experimentais contidos no arquivo 
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‘exp.txt’. Os parâmetros vão sendo ajustados e a comparação 

segue até que os valores calculados estejam muito próximos 

dos experimentais. O método utilizado para minimização da 

diferença entre os valores simulados e experimentais é 

conhecido como mínimos quadrados. Neste método a função a 

ser minimizada é o qui-quadrado (χ²), expresso por: 

𝛘𝟐 = ∑[�̅�𝒊𝒆𝒙𝒑 − �̅�𝒊𝒂𝒏𝒂(𝒂𝟏)]
𝟐

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

𝟏

𝝈𝟐
 (7) 

onde Φ̅i
exp

 e Φ̅i
ana

 correspondem aos valores experimentais e 

simulados, respectivamente; Np representa o número de pontos 

experimentais e; σ corresponde ao peso estatístico de cada 

valor experimental, que foi adotado como sendo igual a 1 (um). 

O termo a1 corresponde ao parâmetro (pode ser mais de um) da 

equação que deve ser determinado (que nesse estudo é D). 

A função do arquivo ‘parameters.txt’ (Figura 3) é 

justamente supor valores iniciais para os parâmetros, bem 

como direcionar onde serão salvos os resultados para o 

processo de otimização.  

Logo, para o ‘LS Optimizer’ ser utilizado, é preciso criar 

o solucionador (código) com a equação que devem ter seus 

parâmetros determinados a partir de dados experimentais. O 

código criado neste trabalho foi adequado ao otimizador a partir 

das instruções mostradas na Figura 3. Este código deve ser 

executado (no Fortran) gerando um arquivo no formato ‘exe.’, 

que é o executável do código e deve ser copiado e colado na 

pasta ‘optimization’ do ‘LS Optimizer’. O executável tem o nome 

referente ao processo de construção do código e, após ser 

colado deve ser renomeado com o nome ‘solver’. Nessa mesma 

pasta deve ser colocado o arquivo ‘exp.txt’ que contém os 

dados experimentais. Em seguida, o aplicativo do programa 
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deve ser aberto para que seja iniciado o processo de 

otimização. Com o programa aberto, basta clicar no menu “file”, 

e selecionar a opção “Determine Parameters: Optimize”, que 

surgirá uma caixa de diálogo solicitando que sejam informados 

os números de parâmetros, valores iniciais destes parâmetros 

e em quantas partes devem ser divididas as primeiras 

correções. Neste trabalho apenas um parâmetro (D) deve ser 

determinado e o valor inicial dado foi de 1 × 10−8 e 100 termos 

para correção. A Figura 4 mostra como deve ficar a pasta 

‘optimization’ do ‘LS Optimizer’. 

 

Figura 4: Pasta 'optimization' no local onde o ‘LS Optimizer’ 
está instalado. 

Fonte: LS Optimizer 

 

Após o processo ser concluído, o LS gerará 

imediatamente o arquivo ‘Results.txt’ que contém o histórico do 

processo de otimização, um arquivo em formato de imagem 

com os valores obtidos para o(s) parâmetro(s) como mostra a 

Figura 5, incertezas entre outros resultados. Logo em seguida 

é perguntado se o usuário quer que seja plotado o gráfico do 

processo de otimização realizado, onde é mostrado a 

sobreposição entre os pontos experimentais e a curva simulada 

a partir dos parâmetros obtidos na otimização. 
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Figura 5: Informações da otimização realizada e os resultados 
dos parâmetros de uma das otimizações realiadas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O processo descrito é valido para soluções analíticas de 

equações diferenciais. Porém, o programa também otimiza 

soluções numéricas de equações diferenciais, mas isto não 

está no domínio deste trabalho. 

Assim, o ‘LS Optimizer’ foi utilizado para determinar o 

parâmetro difusividade efetiva de massa e ainda disponibilizou 

as curvas geradas pela simulação do código apresentado. Os 

resultados obtidos são mostrados a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados experimentais presentes em Farias 

(2018b), foram selecionados os dados correspondentes ao 

período conhecido como de taxa de secagem decrescente. 

Para as duas secagens escolhidas esses períodos iniciaram-se 

quando o teor de umidade em base seca apresentava o valor 

de aproximadamente 0,12 (b.s.). Os dados dos teores de 
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umidade inicial e de equilíbrio correspondentes ao período de 

taxa decrescente, bem como as dimensões das telhas no início 

do referido período estão mostradas na Tabela 1, onde T 

representa a temperatura de secagem das telhas. 

 

Tabela 1: Dados iniciais das secagens de telhas cerâmicas. 

T (°C) M̅i (bs) M̅eq(bs) Lx (mm) Ly (mm) Lz (mm) 

69,7 0,12360  0,007642  5,51  42,57  79,24  

72,8 0,12470 0,006617  5,59  43,02  80,63  

Fonte: Autoria própria. 

 

Utilizando os dados da Tabela 1 e os valores completos 

das duas secagens disponíveis no trabalho de Farias et al. 

(2018), como já citado, foi possível determinar a difusividade 

mássica (D) das telhas através do otimizador ‘LS Optimizer’. Os 

resultados obtidos estão mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Difusividade efetiva de massa e os indicadores 
estatísticos disponibilizados pelo programa ‘LS Optimizer’ para 
os dados experimentais utilizados. 

T (°C) D (m²min-1) Incerteza de D χ² R² 

69,7 4,031×10-8 ±2,736×10-9 8,709×10-5 0,9953 

72,8 4,582×10-8 ±1,595×10-9 5,943×10-5 0,9961 

Fonte: Autoria própria. 

As curvas simuladas pela otimização do ‘LS Optimizer’ 

no código e os pontos experimentais estão sobrepostos de 

acordo com o que mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Superposição dos pontos experimentais e das curvas 
simuladas pelo código com os dados das secagens a: (a) 69,7 
°C; (b) 72,8 °C. 

  

(a) (b) 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
A partir de uma análise dos gráficos mostrados na Figura 

6, é possível concluir que existe uma boa concordância entre os 

dados experimentais e as curvas da simulação realizada pelo 

código. Em adição a isso, os parâmetros estatísticos 

apresentados na Tabela 2 são considerados razoavelmente 

bons. Pode-se afirmar, portanto, que o modelo de difusão 

apresentado descreve de forma satisfatória o processo de 

experimental estudado.  

Assim, a simulação apresenta resultados aceitáveis, se 

comparada ao processo físico real. Desta forma, os resultados 

obtidos mostram que o código é eficiente na simulação do 

processo de transferência de massa. 

Vale destacar que as curvas formadas pelos pontos 

simulados na Figura 6 é resultado da utilização de vinte (25) 

termos do somatório da solução mostrada na Equação (6). O 
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número de termos empregados na solução é um critério a ser 

avaliado, uma vez que este fator pode influenciar nos resultados 

obtidos na simulação realizada. Assim, foram testadas algumas 

simulações variando o número de termos da solução. Nos 

testes, realizados diretamente no código criado com o valor de 

D adicionado, foram feitas simulações utilizando-se de 1, 3, 5, 

16 e 25 termos na solução. Os valores obtidos por simulação 

de M̅i e M̅eq com esses termos estão mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de M̅i e M̅eq obtidos para diferentes 

simulações ao se variar o número de termos da solução. 

T (°C) 

Termos 

Experimental 
1  5  16  25  

69,7 

M̅i 0,06939 0,11011 0,11925 0,12080 0,12360 

M̅eq 0,00766 0,00766 0,00766 0,00766  0,00764 

72,8 

M̅i 0,06950 0,11096 0.12027 0,12185 0,12470 

M̅eq 0,00667 0,00668 0,00668 0,00668   0,00662 

Fonte: Autoria própria 

 

As curvas formadas pelos pontos obtidos nestas 

simulações (Tabela 3), bem como a curva formada pelos pontos 

experimentais foram plotadas no LAB Fit curve fitting software 

(SILVA; SILVA, 2016) e estão mostradas na Figura 7. 
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Figura 7: Curvas simuladas considerando 1, 3, 5, 16 e 25 
termos da Equação (7) acoplada ao código proposto usando os 
dados das secagens para T=: (a) 69,7 ºC; (b) 72,8 ºC. 

    
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados da Tabela 3 e de uma inspeção nos 

gráficos mostrados na Figura 7 é possível inferir que conforme 

o número de termos utilizados no somatório da solução 

(Equação 6) vai aumentando, as curvas formadas pelos pontos 

obtidos nas simulações vão se aproximando cada vez mais da 

curva formada pelos pontos experimentais. É possível destacar 

ainda que, a discrepância entre os pontos simulados e os 

experimentais se dão de forma mais acentuada na simulação 

no instante inicial da secagem, diminuindo conforme a 

quantidade de termos da solução vai aumentando.  

As curvas formadas obtidas por simulação de 5, 16 e 25 

termos estão praticamente sobrepostas, de forma que a partir 

da utilização de 5 termos na solução, a curva simulada já 

apresenta certa adequação com a curva experimental. De 

forma mais precisa, as curvas correspondentes a utilização de 

16 e 25 termos apresentam praticamente a mesma curvatura e, 
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como na Figura 6 a curva simulada é resultado de uma 

simulação considerando 25 termos da solução (boa 

aproximação com os pontos experimentais) então a utilização 

de 16 termos da solução já apresenta simulações com 

resultados próximos aos dados experimentais, porém quanto 

mais termos da solução forem considerados, mais precisa é a 

simulação. Deve-se destacar que isso tem um custo 

computacional, que muitas vezes é desnecessário. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos com as simulações do 

código acoplado ao LS Optimizer, pode-se afirmar que o ele 

simula o processo de transferência de massa de forma 

satisfatória. A aplicação ao processo de secagem serviu para 

mostrar que os dados obtidos por simulação são muito 

próximos dos valores experimentais do processo real. Além 

disso, os valores obtidos para D são compatíveis com outros 

valores disponíveis na literatura para estudos simulres. Assim, 

podemos concluir que o código apresentado é valido para 

simular o processo de transferência de massa.  

Pode-se destacar também que a quantidade de termos 

da solução da equação da difusão é um fator extremamente 

importante na simulação do processo, indicando que quantos 

mais termos forem utilizados, melhor será a simulação, mas 

com a ressalva de que a partir de uma certa quantidade de 

termos a simulação já apresenta boa adequação ao fenômeno 

real. 
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RESUMO: O objetivo foi desenvolver e avaliar esferas de 
quitosana/ Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
(mastruz) para aplicação como biomaterial. A espécie vegetal 
foi coletada, identificada botanicamente e usada para obtenção 
do extrato alcoólico bruto. Utilizou-se a técnica de Geleificação 
Ionotrópica para obtenção das esferas de quitosana e quitosana 
com extrato alcoólico bruto de Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants (EAB). Após confecção das mesmas; 
foram formados três grupos de esferas, um grupo de quitosana 
pura; um de quitosana com EAB (5%) e outro de quitosana com 
EAB (20%). As mesmas foram caracterizadas por Microscopia 
Óptica (MO), Compressão e Difração de raio x (DRX). A MO 
mostrou esferas mais escuras à medida que inseria o EAB. A 
DRX mostrou que a cristalinidade das esferas aumentou à 
medida que adição do EAB era maior. Com relação à 

mailto:anabiamf22@yahoo.com
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compressão, observou-se que a adição de uma menor 
quantidade de EAB provocou a diminuição da extensão 
compressiva de resistência à tração e do tempo em resistência 
à tração enquanto que o acréscimo de uma maior quantidade 
de EAB provocou o aumento destas medidas. Conclui-se que 
foi possível o desenvolvimento de esferas quitosana e 
quitosana com o extrato, as mesmas foram aumentando sua 
cristalinidade e coloração à medida que se adicionou o EAB e 
o acréscimo do EAB influenciou alguns valores do teste de 
compressão. 

Palavras-chave: Quitosana. Plantas medicinais. Regeneração 
osséa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O termo biomaterial possui várias definições por diversos 

autores. Dentre estas definições, encontra-se que os mesmos 

são constituídos por materiais quimicamente modificados, tanto 

na forma de sólidos quanto de géis, pastas ou mesmo líquidos, 

assim como compostos de origem sintética ou natural. E são 

materiais que entram em contato com organismo do ser 

humano, com utilizações cirúrgicas ou terapêuticas, vacinais e 

diagnósticas (PIRES; BIERHALZ; MORAIS, 2015). 

São exemplos de biomateriais: dispositivos para 

liberação de medicamentos (na forma de filmes, implantes 

subdérmicos e partículas), materiais implantáveis (como 

suturas, placas, substitutos ósseos, tendões ou telas), órgãos 

artificiais (como, rim, fígado, pâncreas) e curativos, dentre 

outros exemplos (PIRES; BIERHALZ; MORAIS, 2015).  

Aqueles desenvolvidos à base de alguns polímeros, como: 

celulose, colágeno, alginato e quitosana; apresentaram a 
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capacidade de envolvimento natural no tecido lesado, assim 

como no tecido em formação, para promover a cicatrização. 

Além disso, apresentam propriedades antimicrobianas 

intrínsecas e distintas possibilidades de ligações para 

mediadores inflamatórios (citosinas, proteases e radicais livres) 

(WIEGAND; HÍPLER, 2010). 

Os biomateriais que atuam no tecido ósseo são complexos 

que proporcionam restituir uma função do organismo, tratar 

e/ou trocar o tecido. Para isso, devem possuir algumas 

características, como: compatibilidade biológica; evitar 

colonização por patógenos locais ou infecção cruzada; ser 

osteogênico, ou seja, facilitar o crescimento de células ósseas 

e fornecer uma estrutura para neoformação óssea; ser 

reabsorvível e osteotrópico (MARTINS et al., 2010). 

Dentre esses, a quitosana, foi examinada por 

pesquisadores que investigaram a regeneração óssea e a 

mesma demonstrou um grande potencial osteogênico, 

considerada um biomaterial osteoindutor, visto que ela 

maximizou o reparo ósseo. (AZEVEDO, 2013; GE, 2016; 

PENHA, 2017). A quitosana é composta dos monômeros N-

acetil-D-glicosamina (GlcN) e pode ser obtida por meio da 

desacetilação da quitina encontrada abundantemente nos 

exoesqueletos de crustáceos, como o camarão e o caranguejo 

(ABREU et al., 2013). 

A quitosana tem sido amplamente estudada para 

engenharia de tecido ósseo porque é biocompatível, 

biodegradável, e também favorece a osteocondução, 

(CROISIER 2013; LEVENGOOD, 2014); atóxica e de grande 

importância econômica e ambiental (ABREU et al., 2013); e 

ainda por possuir a capacidade de ser processada de várias 
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formas, como: membranas, filmes, fios, entre outros 

(OLIVEIRA, 2006). 

Outras substâncias que estão se destacando na área da 

saúde são os fitoterápicos (BRASILEIRO et al., 2008), estes 

juntamente com os biomateriais osteoindutores atuam como um 

agente potencializador, acelerando a regeneração óssea 

(DAHAABREH et al., 2009). 

Dentre as razões pelas quais está havendo um grande 

crescimento no uso de fitoterápicos, pode-se citar: uma cultura 

baseada em consumo de produtos naturais como uma proposta 

de cura por meio de plantas medicinais e uma preocupação 

global com o desenvolvimento sustentável (SOUZA, 2013). 

Dentre as plantas medicinais, o mastruz (Dysphania 

Ambrosioides (L.) Mosyakin & Clements) mostrou propriedades 

de interesse na área odontológica; como acelerador de 

reparação óssea (PENHA, 2017); bem como anti-inflamatório, 

capacidade de reduzir o processo de abcesso, necrose e de 

polimorfonucleares (SOUSA, 2010). 

Diante dos resultados promissores encontrados na 

literatura tanto para a quitosana quanto para o mastruz 

(Dysphania Ambrosioides (L.) Mosyakin & Clements) no que se 

refere a reparação óssea, objetivou-se desenvolver e avaliar 

esferas para uma possível aplicação como biomateral. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 1. Materiais  

Os materiais utilizados foram quitosana de médio peso 

molecular – com grau de desacetilação em torno de 90% e grau 

de cristalinidade de aproximadamente 50% (CERTBIO); ácido 
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Acético Glacial - Neon (Lote 21352), tripolifosfato de sódio - 

Sigma Aldrich® (Lote 12421JIV), extrato alcoólico de 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants e phosphate 

Buffered Saline (PBS)- pH 7.4 Sigma Aldrich® (Lote 

SLBC5890). 

2. Métodos  

  2.1 Coleta da planta e identificação botânica 

A planta foi coletada no horto de plantas medicinais do 

Instituto de pesquisa em fármacos e medicamentos (IPeFarM) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em João Pessoa- 

PB, onde a mesma é cultivada e a identificação botânica foi 

realizada no herbário do Centro de saúde e tecnologia rural 

(CSTR) da UFCG, localizado na cidade de Patos-PB (Figura 1). 

Figura 1- (A) espécie vegetal no horto de plantas medicinais do 

(IPeFarM) e (B) exsicata depositada no herbário CSTR. 

  

 

 
 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

2.2 Obtenção do Extrato Vegetal 

Para obtenção do extrato vegetal de Dysphania 

ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants (mastruz), partes 

aéreas (caule, folhas e frutos) de plantas adultas frescas foram 

colocadas em um percolador de aço inox a temperatura 

ambiente com etanol a 95% (Figura 2), mantidas em repouso 

por 72 horas e em seguida filtrado. O líquido resultante da 

A B 
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extração foi acondicionado em béquer e transferido para balão 

volumétrico, este foi levado a um rota evaporador rotatório R-

210 BUCHI, à pressão de 64 Bar com temperatura de 50ºC por 

48 horas. Obtendo-se ao final desta etapa, o material 

denominado extrato alcoólico bruto (EAB) (Figura 3). Esta etapa 

foi realizada no Instituto de Pesquisa em Fármacos e 

Medicamentos (IPeFarM) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) em João Pessoa- PB. 

 

Figura 2 – (A) espécie vegetal cortada para pesagem e (B) 

adição de etanol 95%. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria, 2017. 

 

Figura 3- (A) recipiente contendo o extrato e (B) imagem 

superior do recipiente contendo o extrato. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

A B 
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2.3 Preparação das esferas de quitosana/ Dysphania 

ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants e esferas de quitosana 

  

Para a confecção das esferas quitosana/ Dysphania 

ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, inicialmente foi 

preparada uma solução de quitosana 2% (m/v) por meio da 

dissolução de 30g de quitosana em 1,5 litro de solução de ácido 

acético glacial a 1% (v/v), no agitador mecânico (IKA® RW 20, 

digital da marca IKA®) durante 24 h a 435 rpm (Figura 4). A 

quitosana utilizada foi de médio peso molecular, com grau de 

desacetilação em torno de 90% e grau de cristalinidade de 

aproximadamente 50%, desenvolvida no próprio CERTBIO 

(Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais 

do Nordeste)- UFCG.  

 

Figura 4- (A) pesagem de 30g de quitosana, (B) 15mL de ácido 

acético glacial, (C) 1,5L de  solução a 1% (v/v) de ácido acético 

glacial e (D) solução de quitosana com ácido acético sob 

agitação mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 
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Fonte: Própria, 2017. 

 

Em seguida foram retiradas porções menores da solução 

da quitosana, às quais foram adicionadas o EAB sob agitação 

mecânica (IKA® RW 20, digital da marca IKA®) por 30 minutos 

a 435 rpm, resultando 100 mL de cada solução com 5% e 20% 

de EAB com relação à massa da quitosana empregada (Figura 

5). 
 

Figura 5- (A) acréscimo do EAB na solução de quitosana e (B) 

a mistura sob agitação mecânica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Posteriormente às diluições, foi utilizada a técnica de 

Geleificação Ionotrópica. Para tanto, foram adicionados 

separadamente, 10 mL de cada solução (5% e 20% de EAB) 

em seringas de 10mL (Descarpack) equipadas com uma agulha 

de 25 milímetros de comprimento e 0,80 milímetros de diâmetro 

(NIPRO). O conjunto (seringa/agulha/solução) foi então 

A B 
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acoplado a uma bomba de infusão (Cole Parmer) com 

velocidade de 20 mL/h. As gotículas formadas foram recolhidas 

em um béquer contendo 100mL de solução de TPP 

(Tripolifosfato de Sódio) a 5%, onde formaram as esferas 

(Figura 6). As mesmas permaneceram na solução de TPP por 

30 minutos (Figura 7). 

 

Figura 6- (A) seringas com a solução a 5% de EAB a direita e 

20% de EAB a esquerda, (B) conjunto (seringa/agulha/solução) 

acoplada na bomba de infusão e (C) formação das esferas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

Figura 7- Esferas em repouso na solução de TTP a 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

A B C 
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Decorrido esse tempo, as esferas foram lavadas em 

10mL de água destilada. Em seguida, colocadas em uma 

peneira de plástico (Figura 8) e posteriormente, dispostas em 

discos de papel filtro por 30 minutos para remover o excesso de 

água e levadas a estufa microprocessada para cultura 

bacteriológica (Sterilifer) por 24 horas a 37ºC para secar (Figura 

9). 
 

Figura 8- (A) esferas sendo despejadas na peneira após a 

lavagem com água destilada (B) esferas na peneira. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Figura 9- (A) remoção do excesso de água e (B) esferas 

prontas para serem levadas à estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

A B 

A B 
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Passadas as 24 horas, as esferas foram acondicionadas, 

separadamente por grupo, em os tubos falcon e finalmente, 

organizadas em eppendorfs e encaminhadas para as 

caracterizações (Figura 10). 

 

Figura 10- (A) Tubos contendo esferas de quitosana e 

quitosana com EAB (da esquerda para direita): (Q0), (Q20) e 

(Q5) e (B) esferas separadas nos eppendorfs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Para a preparação das esferas de quitosana, foram 

seguidas as mesmas etapas utilizadas para a confecção das 

esferas de Quitosana/ Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants, exceto a adição do extrato alcoólico do mastruz.  A 

Tabela 1 demonstra a identificação dos grupos formados para 

pesquisa. 

 

Tabela 1 – Identificação dos grupos formados 

Esferas Grupos 

Quitosana Q0 

Quitosana+5% de EAB Q5 

Quitosana+20% de EAB Q20 

A B 



DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESFERAS DE QUITOSANA/ 
DYSPHANIA AMBROSIOÍDES (L.) & MOSYAKIN CLEMENTS PARA UMA 

POSSÍVEL APLICAÇÃO COMO BIOMATERIAL 

1019 
 

Fonte: Próprio, 2017. 

 

Todas as etapas para confecção e caracterização das 

esferas foram realizadas no CERTBIO - Laboratório de 

Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste da 

Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

 

2.4 Técnicas de caracterização 

As esferas de quitosana (Q0) e quitosana com o extrato 

de Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants em 

diferentes concentrações (Q5 e Q20), foram caracterizadas 

pelas técnicas de Difração de Raios X (DRX), Microscopia Ótica 

(MO) e Ensaio de compressão.  

 

2.4.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

A Difração de Raio X serve para observar a cristalinidade 

dos compostos cristalinos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. 

O seu funcionamento ocorre através da interação entre o feixe 

de raios x incidentes e os elétrons dos átomos componentes de 

um material (KAHN, 2015). 

No presente estudo, a técnica de DRX foi empregada para 

determinar o grau de cristalinidade das amostras, utilizando-se 

um Difratômetro de Raios X Shimadzu, modelo XRD 7000, à 

temperatura ambiente, utilizando radiação Kα do cobre 

(1,5418 Å), com varredura angular de 5°<2θ<45°, tensão de 

40kV e corrente 30mA. As esferas foram colocadas em um grau 

e trituradas em pó com um pistilo cerâmico, em seguidas 
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colocadas em uma lâmina pequena de vidro e acopladas no 

Difratômetro. 
 

2.4.2 Microscopia Óptica (MO) 

 

A Microscopia Ótica é usada para análises 

microestruturas (FONTES 2010). Com isso, para 

caracterização por microscopia ótica das esferas de quitosana 

sem e com o extrato Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants em diferentes concentrações, foi utilizado um 

Microscópio Ótico da marca Hirox, modelo (SHX- 13M). Foram 

realizadas imagens com o aumento de 40X, 100X e 160X para 

analisar a superfície externa das esferas secas e úmidas. Este 

ensaio foi realizado para cada grupo de esferas secas; bem 

como para cada grupo após a reidratação das mesmas por 5 

minutos em 1 ml de água destilada e remoção do excesso de 

água em papel absorvente por mais 5 minutos.   

 

2.4.3 Ensaio de Compressão 

 

O ensaio de compressão foi realizado para avaliar as 

propriedades mecânicas das esferas com a finalidade de 

observar de que forma estas reagiram quando comprimidas e 

verificou a carga máxima suportada por elas. O ensaio de 

compressão foi adaptado de APARECIDA (2006) e foram 

atribuídos valores específicos para diâmetro de cada uma das 

amostras e as condições do ensaio. Os testes de compressão 

foram efetivados pela ação de uma carga axial compressiva em 

uma máquina Universal de ensaios mecânicos da marca 

Instron, modelo 3366, com uma célula de carga de 500N e taxa 

de deformação constante de 0,5 mm/min. Três amostras de 
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cada grupo foram testadas. Este ensaio foi realizado para cada 

grupo de esferas seca.  

 

2.5 Análise dos dados 

 

Os resultados da Microscopia ótica foram analisados 

qualitativamente, já o de Difração de Raios X (DRX) e ensaio 

de compressão foram tabulados, apresentados 

quantitativamente em forma de gráficos e submetidos à análise 

estatística pelo teste ANOVA com auxílio do programa 

computacional Biostat 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1 Difração dos Raios X (DRX) 

A caracterização por Difração de Raios X foi realizada afim 

de observar as fases semi-cristalinas das amostras EAB, Q0, 

Q5 e Q20.  

Na Figura 11 são observados os difratogramas das 

amostras EAB, Q0, Q5, Q20 obtidas no laboratório CERTBIO, 

a Q0 apresentou banda larga em torno de 2θ = 12° e 2θ = 20°, 

essa banda típica de material semicristalino com única fase e 

grau de cristalinidade em 12,52%,%, 15,15% Q5 e 16,90% Q20, 

corrobora com LIMA e LUO et al   (2010, 2011), identificada 

através do software X'Pert HighScore Plus da Philips com a 

ficha cristalográfica 00-039-1894-ICSD retiradas do banco de 

dados Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). Na amostra 

EAB observou picos com maior intensidade em 2θ: 18,9º, 24,6º; 

27,3º; 42.1º e 33,9º, logo pode ser observado que a 

incorporação do EAB na amostra Q0 com as referidas 
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proporções em Q5e Q20 presentaram um aumento grau de 

cristalinidade. 

 

Figura 111 – Difratograma das amostras EAB, Q0, Q5, Q20 

obtidas no laboratório CERTBIO. 

 
Fonte: Própria, 2017. 

Tabela 2- Parâmetros cristalográficos para o cálculo da 

cristalinidade nas amostras Q0, Q5, Q20 e EAB 

Condições de 

cálculo da 

Cristalinidade 

 

EAB 

 

Q0 

 

Q5 

 

Q20 

Alcance 5.0000 – 

50.0000 

(deg) 

5.0000 – 

50.0000 

(deg) 

5.0000 – 

50.0000 

(deg) 

5.0000 – 

50.0000 

(deg) 

Eixo Theta – 

Theta 

Theta – 

Theta 

Theta – 

Theta 

Theta – 

Theta 

Correção de 

Lorentz 

Sim Sim Sim Sim 

Theta M 13,300 

(deg) 

13,300 

(deg) 

13,300 

(deg) 

13,300 

(deg) 

Parâmetro K 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
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2 Microscopia Óptica (MO)  

2.1 Esferas secas 

A Figura 12 ilustra a superfície das esferas secas 

utilizando-se um aumento de 40X no MO, na qual se observa 

que as esferas são bem delimitadas; que se tornaram mais 

escuras, à medida que o percentual do extrato de Dysphania 

ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants foi aumentado, 

evidenciando a incorporação destes. 

 

Figura 12 – Imagens das esferas no MO com aumento de 40X. 

(A) Esferas de quitosana, (B) Esferas quitosana +5% EAB e (C) 

Esferas quitosana +20% EAB. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria, 2017. 

 

2.2 Esferas úmidas 

A Figura 13 ilustra a superfície das esferas úmidas 

utilizando-se um aumento de 40X no MO, na qual se observa 

que as esferas são bem delimitadas; e que se tornaram mais 

Passo 10 10 10 10 

Largura 3 3 3 3 

Loop 20 20 20 20 

Cristalinidade 27,51 % 12,52 % 14,30 % 16,77 % 

A C B 
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escuras e rugosas, à medida que o percentual do extrato de 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants foi 

aumentado, evidenciando a incorporação destes. 

 

Figura 14 – Imagens das esferas no MO com aumento de 160X. 

(A) Esferas de quitosana- Altura:1079um e Diâmetro: 1086um, 

(B) Esferas quitosana +5% EAB- Altura: 1107um e Diâmetro: 

1064um e (C) Esferas quitosana +20% EAB- Altura: 921um e 

Diâmetro: 949um. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

De acordo com BITENCOURT (2013) a incorporação de 

substâncias ativas pode influenciar a estrutura superficial e 

interna dos materiais devido à diversos fatores como: tamanho, 

peso molecular, interações com a matriz polimérica, dentre 

outros.  

Segundo SILVA (2015) foi possível observar que as 

esferas com o fármaco (curcumina) incorporado apresentam 

uma maior rugosidade superficial quando comparadas as 

esferas de quitosana. O que não ocorreu nesse presente 

trabalho pelo fato que as substâncias incorporadas 

incorporados nas esferas são diferentes, sendo uma curcumina 

e na pesquisa atual o mastruz. Vverificou-se também que a 

inclusão do fármaco (curcumina) ocasionou um aumento no 

A B C 
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diâmetro das partículas, o que ocorreu ao contrário nesse 

presente estudo. 

Na atual pesquisa, por meio da microscopia ótica, não se 

observou diminuição da rugosidade das esferas, decorrente da 

incorporação do EAB, porém no trabalho de DANTAS (2016)  as 

esferas apresentaram diminuição da rugosidade com o 

aumento de percentual de HA. As composições CS-HA20% 

(esferas de quitosa com hidroxiapatita) e CS-HA50% 

apresentaram superfície rugosa. Já as partículas de CS-HA70% 

apresentaram a superfície mais lisa. Esse resultado se explica 

pelo fato da Hidroxiapatita ser um material cerâmico e o extrato 

alcoólico bruto não. 

Na pesquisa de OLIVEIRA (2015) a partir das imagens de 

MO, foi possível também observar o diâmetro médio das 

esferas formadas, e com isso, obtevê-se diâmetro médio de 

1650±160μm para quitosana/hidroxiapatita(1%), 1700±200µm 

para as esferas de quitosana/hidroxiapatita(3%), e de 

1800±200µm para as esferas de quitosana/hidroxiapatita(5%). 

Diante disso, é possível afirmar que os diâmetros médios das 

esferas apresentam-se maior conforme o aumento da 

concentração de hidroxiapatita no sistema. Já nessa pesquisa 

podemos observar uma diminuição de diâmetro à medida em 

que se aumenta a percentagem de EAB, esse fato pode ser 

explicado por uma possível interação da quitosana com o EAB.  

 

3 Ensaio de Compressão  

Em relação à análise de forças compressivas, utilizando-

se as médias obtidas, foi observado que as esferas de 

quitosana sem incorporação do extrato de mastruz (Q0) 

apresentaram máxima carga compressiva estatisticamente 
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maior (p<0,05) àquela demonstrada pelo grupo no qual houve 

a incorporação de 5% de extrato de mastruz (Q5) e houve um 

aumento dessa força compressiva quando se incorporou 20% 

de extrato Q20,conforme pode ser observado na Figura 15 
 

Figura 15 – Máxima carga compressiva (em mm) das esferas 

de quitosana incorporadas com diferentes concentrações do 

extrato de Dysphania ambrosioides L. (mastruz). Barras 

indicam média (mm) e ± desvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria, 2017. 

 

Em relação ao tempo de resistência à tração, utilizando-

se as médias obtidas, foi observado que as esferas de 

quitosana sem incorporação do extrato de mastruz (Q0) 

apresentaram um tempo maior de resistência, antes da fratura, 

estatisticamente significante (p<0,05) àquele demonstrado pelo 

grupo (Q5) e um retorno desse tempo de resistência quando se 

incorporou uma quantidade maior de extrato, ou seja, no grupo 

Q20 (Figura 16).  
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Figura 16 – Tempo máximo de resistência (em seg) das esferas 

de quitosana incorporadas com diferentes concentrações do 

extrato de Dysphania ambrosioides L. (mastruz). Barras 

indicam média (seg) e ± desvio- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2017. 

SILVA (2015) que desenvolveu arcabouços de 

quitosana/curcumina, pelo método de agregação de esferas, 

através da solução de gelatina (5%) com e sem reticulação e 

avaliou a propriedade mecânica de resistência a compressão. 

Foi por ele qque nos sistemas de quitosana/curcumina e de 

quitosana/curcumina (adsorção), a reticulação da gelatina não 

influenciou de forma significativa a tensão máxima do sistema, 

porém esta reticulação ocasionou o aumento da tensão máxima 

para o arcabouço de quitosana; proporcionando um aumento 

de quase três vezes quando comparado com os arcabouços de 

quitosana com gelatina não reticulada. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a reticulação proporciona comportamentos 

mecânicos diferentes dependendo do material. Na atual 

pesquisa, o EAB contribuiu para a diminuiu a resistência 

mecânica a compressão das esferas, porém cabe salientar que 
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o sistema avaliado por SILVA [24] foram arcabouços e não 

esferas isoladas como na presente pesquisa. 
 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que foi possível o desenvolvimento de esferas 

quitosana/ Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

(mastruz), a cristalinidade das esferas aumentou no grupo Q5 

e ainda mais no grupo Q20 em relação ao grupo Q0. As 

mesmas foram escurecendo à medida que se adicionou o EAB 

e o acréscimo do EAB influenciou alguns valores do teste de 

compressão, onde Q5 diminuiu e Q20 aumentou essas 

medidas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABREU, F. O. M. D. S., CASTRO, A. M., et al. “Propriedades e 
características da quitosana obtida a partir do exoesqueleto de caranguejo-
uçá utilizando radiação de micro-ondas”. Polímeros Ciência e Tecnologia, 
23 (5), 630–635, 2013. 
AZEVEDO, A. S.; SÁ, M. J. C.; FOOK, M. V. L.; NÓBREGA NETO P. I.; 
SOUSA, O. B.; AZEVEDO, S. S.” Hidroxiapatita e quitosana isoladas e 
associadas à medula óssea no reparo do tecido ósseo em coelhos: Estudo 
histológico e morfométrico”. Ciência Rural, v.43, n.7, p.1265-1270, 2013. 
BRASILEIRO. B.G, PIZZIOLO. V. R, MATOS. D. S, et al. “Plantas 
Medicinais utilizadas pela população atendida no Programa de Saúde da 
Familía”. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 44, n. 4, p. 629-
636, 2008. 
CROISIER, F., JÉRÔME, C., “Chitosan-based biomaterials for tissue 
engineering”, European Polymer Journal, v. 49, pp. 780–792, 2013. 
DAHABREH. Z, CALORI. G. M, KANAKARIS. N. K, et al.” A cost analysis 
of treatment of tibial fracture nonunion by bone grafting or bone 
morphogentic protein-7”. International Orthopaedics, v. 33, p. 1407-1414, 
2009. 
DANTAS. M. J. L. “Obtenção e caracterização de esferas de quitosana/ 
hidroxiapatita gerada in situ”. Tese de D. Sc,.UFCG, Campina Grande, PB, 



DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESFERAS DE QUITOSANA/ 
DYSPHANIA AMBROSIOÍDES (L.) & MOSYAKIN CLEMENTS PARA UMA 

POSSÍVEL APLICAÇÃO COMO BIOMATERIAL 

1029 
 

Brasil, 2016.                                                                                          
OLIVEIRA. S. S. L. “Arcabouços obtidos por agregação de esferas de 
quitosana/ hidroxiapatita”. Tese de D. Sc,. UFCG, Campina Grande, PB, 
Brasil, 2015.                                                                                               
SILVA, M. C. “Esferas de quitosana e quitosana/curcumina pelo método de 
geleificação ionotrópica”.  Tese de D. Sc,. UFCG, Campina Grande, PB, 
Brasil, 2015.  
FONTES, R. A. M.” Desenvolvimento e Caracterização de Arcabouços à 
Base de Fosfatos de Cálcio”. Tese de D. Sc,. UTL, Portugal, Lisboa, 2010.              
APARECIDA A. H. “Recobrimento de Apatitas Empregando-se o Método 
Biomimético: Estudo da Influência dos Íons K+, Mg2+, SO4 2- e HCO3- na 
Formação de Hidroxiapatita”. Tese de D. Sc,. UESP, Araraquara, São 
Paulo, SP, 2006.                                                                                                         
LIMA, R. S. C. Desenvolvimento de Sistemas de Liberação Controlada de 
Fármacos: Quitosana/Insulina. 2010. 112f. Tese (Doutorado em 
Engenharia de Processos). Curso de Engenharia de Processos da 
Universidade Federal de Campina Grande. 2010.                                                       
LUO, D.; SANG, L.; WANG, X.; XU, S. LI, X. Low temperature, pH-triggered 
synthesis of collagen-chitosan-hydroxyapatite nanocomposites as potential 
bone grafting substitutes. Materials Letters, v. 65, p. 2395-2397, 2011.                      
BITENCOURT, C.M. “Desenvolvimento e aplicação de filmes á base de 
gelatina aditivados com extrato etanólico de cúrcuma (Curcuma longa L.)”. 
Tese de D. Sc,. USP, Pirassununga, SP, Brasil, 2013.                           
GE, Z.; BAQUENARDS, S.; LIM, L. Y.; WEE, A.; KHOR, E. Hydroxyapatite-
chitin materials as potential. <http://link.periodicos.capes.gov.br.ez15. 
periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3>. Acessodo em maio 2016. 
KAHN, H. Difração de Raios X. 
http://www.angelfire.com/crazy3/qfl2308/1_multipart_xF8FF_2_DIFRACAO.
pdf. Acessado em novembro 2015. 
LEVENGOOD, S.K.L., ZHANG, M.Q., “Chitosan-based scaffolds for bone 
tissue engineering”, Journal of Materials Chemistry B, v. 2, pp. 3161–3184, 
2014.  
MARTINS, J. V.; PERUSSI, M. R.; ROSSI, A. C.; et al. “Principais 
biomateriais utilizados em cirurgia de levantamento de seio maxilar: 
abordagem clínica”. Rev. Odontol. Araçatuba, v. 31, n.2, p. 22-30 2010. 
OLIVEIRA, I. R. W. Z., VIEIRA, I. C. “Construção e aplicação de 
biossensores usando diferentes procedimentos de imobilização da 
peroxidase de vegetal em matriz de quitosana”. Quimica Nova, 29 (5), 932–
939, 2006. 
PENHA, E. S.; SANTOS, R. L.; CARVALHO, M. G. F.; OLIVEIRA, P. T. 
“Effect of Chenopodium ambrosioides on the healing process of the in vivo 
bone tissue”. Wiley Periodicals, v.80, n.7, p 669-819, 2017. 

http://www.angelfire.com/crazy3/qfl2308/1_multipart_xF8FF_2_DIFRACAO.pdf.%20Acessado%20em%20novembro%202015
http://www.angelfire.com/crazy3/qfl2308/1_multipart_xF8FF_2_DIFRACAO.pdf.%20Acessado%20em%20novembro%202015


DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESFERAS DE QUITOSANA/ 
DYSPHANIA AMBROSIOÍDES (L.) & MOSYAKIN CLEMENTS PARA UMA 

POSSÍVEL APLICAÇÃO COMO BIOMATERIAL 

1030 
 

PIRES A.L.R, BIERHALZ A.C.K, MORAIS A.M. “Biomateriais: tipos, 
aplicações e mercado”. Quim. Nova, v. 38, n.7, p. 957-971, 2015. 
SILVA, M. C. “Arcabouços quitosana/curcumina como sistema de liberação 
controlada para tratamento de câncer de mama”. Tese de D. Sc,. UFCG, 
Campina Grande, PB, Brasil, 2015.                                                    
SOUSA, J. N. L. “Ação da aroeira (schinus terebinthifolius raddi) e do 
mastruz (chenopodium ambrosioides l) no processo de reparo de dentes de 
ratos reimplantados”. Tese de D. Sc,. UNOPAR, Natal, RN, Brasil, 2010. 
SOUZA, D.R. “O conhecimento sobre fitoterápicos no tratamento de 
feridas”. Tese de D. Sc., UEPB, Campina Grande, PB, Brasil, 2013. 
 WIEGAND, C.; HIPLER, U. “Polymer‐based Biomaterials as Dressings for 
Chronic Stagnating Wounds”. Macromolecular Symposia, v. 294, n 2, p. 1–
13, 2010 



 

1031 
 

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 interativa, 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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