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RESUMO  
 
 
 
 
 
 
O Trabalho enfatiza o estudo de levantamento da qualidade da água distribuída 
para consumo a partir da análise química de elementos traços das ETA’s (Esta-
ções de Tratamento de Água), e quadro epidemiológico na população de 18 muni-
cípios da Região sudeste do Estado de Goiás, Brasil, no período de fevereiro de 
2005 a março de 2006, para correlacionar possíveis contaminações da água com 
doenças que afetam a saúde humana.  
Foram coletadas dezoito amostras de água (uma amostra por ETA e município) e 
realizadas as análises químicas de forma multielementar utilizando o ICP-AES. A 
partir dos resultados das concentrações químicas dos elementos foi confecciona-
da a matriz de correlação, definidas as associações geoquímicas e construídos os 
mapas de distribuição dos elementos químicos das associações. Nos municípios, 
foram realizadas visitas às secretarias municipais de saúde e aplicado o instru-
mento de pesquisa direcionado ao nível da atenção básica em saúde, somando-se 
as consultas e visitas a base de dados da Secretaria de Estado de Saúde do Es-
tado de Goiás (SES-GO), DATASUS, SEPLIN E SVS/MS. Os resultados mostra-
ram que as associações de chumbo (Pb) e zinco (Zn) no município de Três Ran-
chos apresentaram concentrações de 1ª ordem e os municípios de Catalão com 
concentração de 3ª ordem para o zinco (Zn) e Ouvidor com concentração de 2ª 
ordem para o chumbo (Pb). As concentrações de estrôncio (Sr), cálcio (Ca), mag-
nésio (Mg) e manganês (Mn) nos municípios de Davinópolis, Urutaí, Anhanguera, 
Rio Quente, Corumbaíba e Cumarí, apresentaram valores anômalos de 2ª e 3ª 
ordens. Levando-se em consideração a geologia da área pesquisada e a influên-
cia antrópica direta ou indireta sobre o corpo das águas, associa-se o aumento da 
incidência de neoplasias no município de Três Ranchos e limítrofes. Apesar das 
concentrações elevadas dos elementos químicos da 1ª associação (Sr-Ca-Mg-
Mn), o indicador de morbidade é baixo, pela ação biológica. O município de Ipa-
meri apresenta as melhores condições sanitárias e as causas externas têm forte 
influência entre os fatores que contribuem para o índice de mortalidade. Foi obser-
vado que os hábitos culturais e a falta de assistência à saúde são os fatores que 
mais contribui para o quadro epidemiológico apresentado nesses municípios. I-
gualmente, a construção de programas e ações que norteiam a educação em sa-
úde ambiental, torna-se um indicador essencial para preservação dos recursos 
naturais.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
The Work emphasizes the study of survey of the quality of the water consumed 
from the chemical analysis of the ETA's (Stations of Water Treatment), compared 
the elements traces and picture epidemiologist in the population of 18 cities of the 
southeastern region of the State of Goiás, Brazil, in the period of february of 2005 
at march of 2006, to correlate possible contaminations of the water with illnesses 
that affect the health human being. Eighteen water samples had been collected (a 
sample for ETA and city) and carried through the chemical analyses of multiele-
mentary form using the ICP-AES. From the results of the chemical concentrations 
of the elements the correlation matrix was confectioned, defined the geochemical 
associations and constructed the maps of distribution of the chemical elements of 
the associations. In the cities, visits to the City departments of Health and applied 
the instrument of research had been carried through directed to the level of the 
Basic Attention in Health, adding themselves the consultations and visits the data-
base of the State secretary of Health of the State of Goiás (SLANTED), DATASUS, 
SEPLIN and SVS/MS. The results had shown that the associations of Lead (Pb) 
and Zinc (Zn) in the city of Três Ranchos had presented concentrations of 1ª order 
and the cities of Catalão with concentration of 3ª order for zinc (Zn) and Ouvidor 
with concentration of 2ª order for the lead (Pb). The Strontium concentrations (Sr.), 
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) and Manganese (Mn) in the cities of Davinópolis, 
Urutaí, Anhanguera, Rio Quente, Corumbaíba and Cumarí, had presented anoma-
lous values of 2ª and 3ª orders. Taking in consideration the geology of the area 
searched and the direct or indirect anthropic influence on the body of waters, the 
increase of the incidence of cancer in the city of Três Ranchos associates and bor-
dering. Although the high concentrations of the chemical elements of 1ª associa-
tion (Sr, Ca, Mg and Mn), the morbity pointer is low, for the biological action. The 
City of Ipameri presents the best sanitary conditions and the external causes have 
fort influence between the factors that contribute for the mortality index. It was ob-
served that the cultural habits and the lack of assistance to the health are the fac-
tors that more epidemiologist presented in these cities contributes for the picture. 
Equally, the construction of programs and actions that guide the Education in Am-
bient Health, an essential pointer for preservation of the natural resources be-
comes. 
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1 

1. APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este estudo faz parte de um grande Projeto em desenvolvimento pela Universida-
de Católica de Goiás no Mestrado de Ciências Ambientais e Saúde – “Bacia Hi-
drográfica do Alto Rio Meia Ponte: Um estudo interdisciplinar no contexto da Soci-
edade, Saúde e Ambiente, envolvendo o Alto Curso do Rio Meia Ponte, e as Esta-
ções de Tratamento de Água do Estado de Goiás”. 
O presente trabalho disponibiliza resultados da análise multielementar das amos-
tras de água coletadas nas ETA’s (Estações de Tratamento de Água), os mapas 
de distribuição dos elementos e suas correlações em 18 municípios do sudeste 
goiano (Anhanguera, Caldas Novas, Campo Alegre, Catalão, Corumbaíba, Cuma-
rí, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Marzagão, Nova Aurora, Ouvidor, Palmelo, 
Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos e Urutaí), na forma 
de base de dados, correlacionados com o quadro epidemiológico destes municí-
pios na caracterização de qualidade de vida. Os dados apresentados podem con-
tribuir para tomada de decisão por parte das autoridades de saúde quanto às á-
reas de risco ambiental, bem como também para a implantação de Programas 
educativos em saúde e ambiental, reduzindo assim a exposição a elementos quí-
micos potencialmente perigosos e educando as populações no sentido da infor-
mação. 
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1.1. INTRODUÇÃO 
 
A base de constituição do ar, rios, oceanos e da terra, bem como do Homem e os 
ecossistemas são os elementos químicos. Estes elementos encontram-se alinha-
dos na Tabela Periódica de Mendeleev, e constituem 98% do organismo humano, 
enquanto que os 2% restantes estão relacionados aos metais e minerais, os cha-
mados elementos traço (HOROVITZ, 1988; STEIGER, 1998), os quais são essen-
ciais para o perfeito funcionamento biológico humano. A diferenciação dos ele-
mentos em essenciais e tóxicos é conseqüência da seleção da evolução (HORO-
VITZ,1988). Dos elementos da Tabela Periódica, cerca de 30 podem ser tóxicos 
para o Homem (PASCALICCHIO,2002). A toxicidade é uma propriedade inerente 
à estrutura química de uma substância, e define sua capacidade de provocar le-
são a um organismo vivo (OPS, 1980, apud LICHT 2001). Quando se considera o 
risco à saúde, é de grande importância à análise da dose e do nível de exposição 
a determinado elemento, pois alguns efeitos estão diretamente relacionados à do-
se e a biodisponibilidade e indiretamente a fatores químicos, geoquímicos e bioló-
gicos que a influenciam (GE, 2000). 
 
CENTENO(2005) comenta sobre a avaliação da influência de fatores científicos 
naturais e antropogênicos da terra na distribuição geográfica de uma grande  vari-
edade de doenças humanas e animais. A geologia médica está preocupada com 
os materiais que afetam a saúde pública e os processos responsáveis pelo seu 
comportamento e distribuição, incluindo o gerenciamento ambiental. Os primeiros 
organismos que surgiram na hidrosfera há 3,4 bilhões de anos estavam cercados 
por uma solução de diferentes metais que provavelmente afetaram seu metabo-
lismo. Os impactos de materiais geológicos na saúde humana têm sido reconheci-
dos desde milhares de anos (FINKELMAN, 2005). A análise, o conhecimento da 
qualidade da água, planejamento e ocupação do solo, preservação de mananciais 
hídricos, são benefícios que contribuem sobremaneira para qualidade de vida para 
futuras gerações e o controle de doenças que afetam em grande escala as popu-
lações em geral.  
  
Os metais desempenharam uma grande parcela na evolução dos processos de 
óxido-redução das células durante diferentes períodos de transição da anaerobio-
se, muitos íons foram adsorvidos nas células vivas e participaram das reações 
bioquímicas (KOMATINA, 2004). Hoje, sabe-se que cerca de 60 elementos são 
encontrados no organismo humano, 36 dos quais são metais. Os metais e os ele-
mentos químicos de interesse do ponto de vista biológico e médico incluem os 
denominados macroelementos essenciais, sem os quais as plantas e animais não 
seriam capazes de sobreviver, e os microelementos essenciais necessários para 
sobrevivência e manutenção da vida. Em oposição a estes elementos estão os 
elementos não essenciais e tóxicos e outros que em certas concentrações amea-
çam a vida, apesar de certo papel bioquímico e biológico de alguns deles (Al, Hg) 
não pode ser ignorado (KOMATINA, 2004). Há vários anos a Organização Mundial 
de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente discutem a 
contaminação ambiental por substâncias tóxicas. Conforme relata PASCALIC-
CHIO (2002), nos últimos 20 anos o foco do estudo da poluição mudou. Na déca-
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da de 70 as substâncias tóxicas eram pesquisadas na área da saúde ocupacional. 
Atualmente a lógica que permeia o estudo das substâncias tóxicas está na saúde 
do consumidor e do Meio Ambiente, com foco nacional e internacional em que se 
definem estimativas de custos econômicos.  
 
Efeitos tóxicos nefastos para a saúde humana por parte de elementos químicos, 
comprovados em estudos epidemiológicos e em experiências de laboratório com 
mamíferos, inclusive humanos, são correlacionáveis diretamente a biodisponibili-
dade dos elementos e indiretamente a fatores geoquímicos, químicos e biológicos 
que os influenciam (CORTECCI, 2005). Nos anos 70 a exposição ocorria através 
do ar e da água de superfície, com fontes pontuais de poluição e uma abordagem 
isolada de cada substância e de seus efeitos. Na década de 90 as fontes passam 
a ser difusas, incluindo agricultura, alimentos, produtos de consumo com misturas 
multipoluentes e multiefeitos nos impactos produtivos. A partir da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no 
Rio de Janeiro, a noção de sustentabilidade começou a se firmar como novo para-
digma do planeta. No cerne desta conferência esteve o conceito de Meio Ambien-
te Sustentável, que colocou o ser humano como centro das preocupações, viven-
do em uma sociedade em harmonia com a natureza, em uma vida produtiva e 
saudável (AGENDA 21,1992). A Declaração do Rio e a Agenda 21 destacaram a 
pertinência de satisfazer eqüitativamente as necessidades relativas ao Meio Am-
biente e ao desenvolvimento das gerações atuais e futuras. 
 
A degradação ambiental que atinge proporções planetárias constitui um motivo de 
preocupação principalmente no que se refere à contaminação de rios, ao uso de 
conservantes alimentares, ao emprego de agrotóxicos nas lavouras entre outros. 
Esta contaminação pode alcançar homens e animais promovendo diversos efeitos 
na saúde. Os componentes químicos presentes no solo, na água e no ar sofrem 
os efeitos de fatores naturais como intemperismo, deslizamentos, erosões e trans-
porte por correntes de água e ar, bem como por fatores antrópicos, podendo ser 
transferidos da geosfera (litosfera, hidrosfera e atmosfera) para a biosfera, e pro-
vocar alterações na homeostase de seus organismos (DISSANAYAKE, 1999). Fa-
tores ambientais exteriores que influenciam a distribuição geográfica de problemas 
patológicos e nutricionais que condicionam a saúde de homens e animais são es-
tudados pela geomedicina, enquanto fatores “interiores” são estudados pela medi-
cina do trabalho (CORTECCI, 2005). 
 
O destino final da maioria dos produtos químicos produzidos e utilizados pelo ho-
mem é a água e o solo. Três quartos da superfície da Terra são cobertos por á-
gua, e, o restante é solo. Apesar da água, solo e ar serem considerados didatica-
mente como sistemas ecológicos separados é praticamente impossível isolá-los, 
pois cada um deles possui interfaces íntimas com os outros, se sobrepondo, tam-
bém, a um outro compartimento muito importante: o dos organismos vivos. Se-
gundo CORTECCI (2005), o estudo da composição química de rochas, solo, á-
guas e sedimentos fluviais são fundamentais para o estudo da incidência de doen-
ças relacionadas com fatores ambientais, a maiorias das quais sendo causada por 
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concentrações superiores às permitidas de elementos e produtos químicos tóxicos 
ou pela escassez de elementos essenciais. 
Apesar da relação entre poluição ambiental e seus efeitos tóxicos à saúde huma-
na e ambiental ser conhecida há muitos séculos, o estabelecimento da relação de 
causa e efeito entre a exposição aos diversos poluentes e a respectiva resposta 
do meio ambiente e da saúde do homem somente pode ser concretizado pelos 
fundamentos científicos da toxicologia e epidemiologia (FUNASA, 2005). A toxico-
logia é responsável pela identificação e quantificação dos riscos à saúde do ho-
mem e do meio ambiente, decorrentes da exposição principalmente aos produtos 
químicos, levando em consideração os aspectos de saúde pública envolvidos na 
contaminação das águas, solo, ar, alimentos e outras partes do ambiente (CÂMA-
RA, 2001). Uma de suas áreas considerada relativamente nova e de atual desta-
que é a toxicologia ambiental, cujo objeto específico de estudo constituiu-se dos 
impactos causados pelos poluentes químicos ambientais sobre os organismos 
vivos e ecossistemas. 
 
De acordo com (LICHT, 2001), o diagnóstico ambiental através de técnicas geo-
químicas tem sido tentado desde 1930, quando pesquisadores da ex-URSS inicia-
ram investigações geoquímicas voltadas para a localização de jazidas minerais. 
Na década de 80, diversos países como Suécia, Noruega, Finlândia, França, In-
glaterra e Canadá, iniciaram testes para que os métodos de exploração geoquími-
ca, até então restritos à exploração mineral, possuíssem aplicação mais abrangen-
te, na cobertura de focos de poluição industrial com estabelecimento de potencia-
lidades e viabilidade no aproveitamento de aqüíferos traduzindo melhores condi-
ções de vida para a população. 
 
O estudo multielementar da composição química da água possibilita a quantifica-
ção de elementos químicos em bacias hidrográficas sujeitas os diferentes tipos de 
contaminação, naturais e/ou antrópicas e auxilia a compreensão da realidade am-
biental destas bacias, que em regiões metropolitanas marcadas por um complexo 
conjunto de atividades antrópicas, segundo PAULA (2000), determinam vários ti-
pos e graus de impactos sobre o ambiente e são passíveis de comparações e ex-
perimentos. 
 
No Brasil, existem leis que regulamentam a utilização e a qualidade das águas. A 
resolução nº 357 do Conselho do Meio Ambiente (CONAMA) de 17 de março de 
2005, que considera que saúde e bem-estar humano, bem como o equilíbrio eco-
lógico aquático, não devem ser afetados como conseqüência da deterioração da 
qualidade das águas, faz enquadramento dos recursos hídricos do território nacio-
nal estabelecendo classes que apresentam o nível de qualidade a ser alcançado 
ou mantido em um segmento do corpo d’água ao longo do tempo. Para cada clas-
se, a resolução define usos e estabelece valores limites a serem observados. As 
águas de classe 2 e 3 são destinadas ao abastecimento doméstico, após trata-
mento convencional ou avançado, as de classe 1 destinam-se ao abastecimento 
doméstico com tratamento simplificado e as de classe 4 se destinam a usos me-
nos nobres (CONAMA, 2005). 
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Definidas pela portaria nº 1469 do Ministério da Saúde de 29 de dezembro de 
2000 (BRASIL, 2000), as concentrações máximas permitidas de elementos quími-
cos na água potável, determinava os procedimentos e responsabilidades relativos 
ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade, incluindo tanto o sistema de abastecimento de água para o con-
sumo humano quanto às soluções alternativas de abastecimento de água para o 
consumo humano (fontes, poços, carros pipas, instalações condominiais). Em 
2004, com a publicação da Portaria nº 518 do Ministério da Saúde de 25 de março 
de 2004, a Portaria nº. 1469 do Ministério da Saúde foi revogada reeditando os 
mesmos valores máximos permitidos de concentrações de elementos químicos, 
na água potável (BRASIL, 2004).  
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. GERAL 
 

Comparar dados analíticos da água distribuída à população e o quadro epi-
demiológico em 18 municípios do sudeste goiano com levantamento de 
possíveis correlações com contaminação e recursos de saúde disponíveis.  

      
      
1.2.2. ESPECÍFICOS 
 

- Realizar análise multielementar nas amostras de água por Espectroscopia 
de Emissão Ótica com Plasma de Argônio Induzido – ICP – AES (Inducti-
vely Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) 

 
- Estabelecer, a partir dos resultados das dosagens, a matriz de correlação 

para definir as associações geoquímicas. 
 
- Elaborar mapas georeferenciados da distribuição dos elementos químicos 

 
-  Verificar nível de qualidade da água distribuída para consumo em dezoito 

municípios do sudeste goiano 
 
- Levantar dados epidemiológicos dos municípios em estudo 
 
- Avaliar assistência de saúde prestada nos municípios em estudo 
 
- Avaliar cobertura de abastecimento de água tratada nos municípios em es-

tudo 
 
- Comparar doenças associadas à água distribuída pela população dos mu-

nicípios  
 
- Promover subsídios para intervenção 
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
A área de estudo ocupa um raio geográfico de 340.086,698 Km2, incluindo dezoito 
municípios do sudeste goiano. Municípios estes que se destacam pelos aspectos 
socioeconômicos, históricos e culturais, selecionados para pesquisa pela disponi-
bilidade de recursos da região e suas proximidades da capital goiana.  
 
1.3.1. LOCALIZAÇÃO 
 
A área de estudo compreende 18 municípios, como mostra a figura 1, localizados 
na região sudeste do Estado de Goiás, Brasil, também conhecida como Estrada 
de Ferro, ocupando uma área de 25.120,227 km2, e uma população estimada de 
235.073 habitantes com densidade demográfica de 13.86 hab./km2 (IBGE, 2005).  
 
 
     

FIGURA 1 - Mapa dos Municípios do Sudeste do Estado de Goiás 
                            Área de estudo. 
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1.3.2. CLIMA 
 
O Clima é predominante tropical, cuja característica mais marcante é a presença 
de duas estações bem definidas: um verão úmido e um inverno seco. As tempera-
turas médias variam entre 18º e 26º C, O índice pluviométrico acontece entre os 
meses de setembro a abril, oscilando entre 1.200 a 2.500 mm, ocorrendo chuvas 
mais concentradas no verão (SEPLAN, 2005). 
 
1.3.3. HIDROLOGIA 
 
O sudeste goiano está incluído na Bacia do Paraná que tem como rio mais impor-
tante o Rio Paranaíba que nasce em Minas Gerais formando fronteira entre os 
estados de Minas Gerais e Goiás (figura 2), o qual representa a maior força eco-
nômica do Estado, com quatro hidrelétricas em operação, gerando perto de 
5.000.000 kw, com o melhor solo em aproveitamento e poucos trechos de nave-
gabilidade (SEPLAN, 2005). Todos os rios que seguem na direção sul são afluen-
tes do Paranaíba, merecendo destaque os rios São Marcos, Jacaré, Meia Ponte, 
Corrente, Corumbá e Aporé (divisa com Mato Grosso do Sul). 
 

 
 
 
FIGURA 2– Mapa Hidrográfico – Municípios Sudeste Goiás.   

Delimitação do Sudeste Goiano  
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1.3.4. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 
 
O solo é constituído por matéria inorgânica, proveniente da desagregação das 
rochas por matéria orgânica, resultante da composição de seres vivos, por água e 
por ar. A maioria dos solos é ácido com PH que varia entre 5,6 a 6,5, e também 
existem solos neutros e alcalinos. Suas características dependem de grau de 
fusão parcial, pressão, H2O, CO2 e voláteis. O caráter alcalino aumenta com a 
profundidade no manto e com a menor quantidade de fusão parcial. Os solos 
predominantes da região são os podozólicos vermelho-amarelo, terra roxa estru-
turada, brunizém avermelhado e latossolo roxo, apresentando alta fertilidade, e 
um percentual aproximado de 22% em relação à área total do Estado (LACERDA, 
1994). O SE goiano, ainda apresenta um relevo privilegiado: montanhas peque-
nas, não influindo significantemente nas mudanças climáticas, com altitude variá-
vel acima de 200m, nos leitos dos rios, alcançando até 1.300m em regiões mais 
elevadas (LACERDA, 1994). A estrutura geológica apresenta como potencial 
mineral: Água mineral, água termal, areia e cascalho, argila, ametista, amianto, 
basalto, berílo, calcário agrícola, calcário dolomítico, cobre, ouro, prata, diamante 
industrial, esmeralda, filito, fosfato, gnaisse, granito, granodiorito, granulito, man-
ganês, mecaxisto, níquel, cobre, cobal, ouro, quartzito, titânio vermiculita e xisto. 
No subsolo, existem importantes jazidas de calcário (já medidas e em condições 
de abastecer todos os municípios do SE goiano), ardósia, amianto, níquel, piro-
cloro, rutilo e argila. Em quantidades menores o manganês, dolomita, estanho, 
talco e cromita. Possui excelente infra-estrutura para extração mineral de não 
ferrosos, principalmente fosfatos e calcário (SEPIN, 2005). 
 
A ocorrência do grupo Araxá, no sudeste goiano, incluindo as cidades de Iporá, ao 
norte, e Rio Verde, ao sul, afloram diversos corpos alcalinos, distribuídos em uma 
área alongada segundo N30W, com aproximadamente 250 km de comprimento 
por 70 km de largura (Figura 3), cuja direção coincide com um trend de falhas do 
embasamento. Em trabalho de abrangência mais regional (ALMEIDA, 1977), a-
grupou as ocorrências de rochas alcalinas das margens da Bacia do Paraná em 
diferentes províncias e designando as de Goiás como Província Ígnea do Alto Pa-
ranaíba (PIAP) para as rochas que afloram no oeste de Minas Gerais e próximo a 
Catalão (GO), e designando as rochas da região de Iporá e Rio Verde de Provín-
cia Alcalina de Goiás (PAGO). O Grupo Araxá está distribuído predominantemente 
nas regiões dos municípios de Ipameri, Santa Cruz de Goiás, Pires do Rio e Cal-
das Novas. Na região de Ipameri o Grupo Araxá está representado por três unida-
des litoestratigráficas: A mais basal está representada por muscovita-biotita xistos 
feldspáticos, biotita gnaisses quartzitos puros e micáceos e muscovita-quartzo xis-
tos. A unidade intermediária contém muscovita-biotita xistos granatíferos, xistos 
feldspáticos, quartzitos micáceos, biotita-muscovita gnaisses, anfibolitos e xistos 
verdes. A unidade de topo é formada por muscovita filitos, anfibólio-xistos e meta-
vulcânicas ácidas. Tanto a unidade intermediária como a de topo são intrudidas 
por corpos graníticos (PEREIRA, 1981). Na região de Pires do Rio, Estaurolita e 
granada xistos, micaxistos filonitizados, anfibolitos e meta-riolitos constituem a 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

10 

unidade inferior designada Seqüência Maratá. Rochas posteriormente caracteriza-
das como granitos subvulcânicos que mantêm cogeneticidade com as rochas vul-
cânicas associadas, caracterizam quimicamente o magmatismo associado ao 
Grupo Araxá entre Pires do Rio e Ipameri, como de caráter félsico peraluminoso 
(PIMENTEL, 1995). Em Catalão ocorrem grandes extensões de rochas relaciona-
das ao Complexo Granito-Gnáissico, associadas a anfibolitos. As áreas de litologi-
as quartzíticas do grupo Araxá com ocorrência de sinclinais e anticlinais, configu-
rando em geral alinhamento de cristais, mostram flancos invertidos com alguns 
trechos muito erodidos. O conjunto serrano é limitado por falhas de empurrão. Na 
Serra do Maratá (900 m) observam-se topos aplainados que registra a ação de 
processos erosivos pretéritos, o que define a serra como testemunho de antiga 
superfície de erosão (RADAM-BRASIL, 1983).  
 
As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde 
percolam, guardando uma estreita relação com os tipos de rochas drenados e com 
os produtos das atividades humanos adquiridos ao longo de seu trajeto. Existem 
padrões muito bem conhecidos de relacionamento entre a incidência de moléstias 
no homem e nos animais, com a abundância ou deficiência de elementos maiores, 
menores e traços no meio ambiente, particularmente nas águas. Muitas vezes o 
desequilíbrio em elementos traços se manifesta em debilitações subclínicas, sen-
do de difícil diagnose. Contudo, os relacionamentos entre o teor dos elementos e 
substâncias químicas, e a saúde do homem e dos animais podem ser dificultados 
por questões relativas à mobilidade e à dispersão destes elementos e substâncias, 
governadas pelos princípios da geoquímica e da dinâmica das águas superficiais e 
subterrâneas (FINKELMAN, 2005). Muitas vezes os efeitos tóxicos de uma subs-
tância se manifestam distante de sua introdução no meio ambiente, podendo se 
dar em áreas pontuais ou ao longo de estruturas geológicas lineares, como falhas. 
Em alguns casos, o produto da degradação de uma substância é mais tóxico e 
mais persistente no solo do que a substância original. O mapa geológico apresen-
tado constitui uma revisão de LACERDA, 1999, em fase de atualização pela equi-
pe da CPRM-GO, (MORETON, 2006). 
 
Os trabalhos mais recentes de geologia regional na área estudada (LACERDA, 
1999), estão baseados na compilação de diversos projetos em escalas de 
1:100.000 a partir de 1971, com o Projeto Jussara do DNPM/CPRM até 1996 com 
o mapa geológico “Greenstone- Belts” de Crixás , Guarinos e Pilar de Goiás - 
MME/DNPM. Em trabalhos realizados pela UnB, na região, destacam-se o mapa 
geológico da região de Santa Cruz, o mapa geológico da porção oeste da folha 
Ipameri-Go e o Projeto Rio Veríssimo. 
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FIGURA 3 – Mapa Geológico – sudeste goiano 
                     Fonte: CPRM - Serviço Geológico do Brasil (2006, no prelo). 
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As feições geológicas de maior amplitude, na área, estão representadas pelo Gru-
po Araxá (figura 3), definido inicialmente por BARBOSA (1955), nas proximidades 
da cidade homônima no Triângulo mineiro. Ocorrem também granitos sintectôni-
cos do tipo Ipameri que exibem mineralizações de cassiteritas.  Ocorre ainda o 
granito Maratá que se trata de um granito peraluminoso, situado ao sudeste de 
Pires do Rio. Apresenta granulação de fina a média e está encaixado em rocha do 
grupo Araxá. Do ponto de vista da Geologia econômica, a mineralização mais im-
portante é o fosfato que são do tipo relacionado à alteração supergênica em ro-
chas ígneas alcalinas. As principais jazidas desse bem mineral, localizam-se nos 
municípios de Catalão e Ouvidor, associadas às rochas da Província Magmática 
do Alto Paranaíba. O principal depósito em exploração, localiza-se em Catalão I, 
formando um depósito poliminerálico com importante reserva de fosfato, Nióbio, 
Titânio, terras raras e vermiculita. Atualmente este depósito está sendo explorado 
pelo grupo multinacional Anglo-Américam Corporation e pela Petrofértil S.A.. 
. 
1.3.5. ASPECTOS SÓCIO-POLÍTICOS 
 
A divisão político-geográfica oficial de todo o Brasil é feita pelo IBGE e é através 
dela que outros órgãos ou pessoas se orientam para deduzir ou trabalhar novas 
regiões. Por ser realizada em todo o país, a divisão do IBGE não trata cada região 
com seus problemas particulares, ou seja, fica generalizada e matematizada, não 
considerando o individuo e seus problemas. Sob o ponto de vista das mesorregi-
ões e microrregiões, são de importância significativa, especialmente se conside-
rarmos o horizonte administrativo, pois possibilitam a reunião de dados censitários 
seguindo os limites municipais (ARRAIS, 2002). Segundo CARVALHO (2003), os 
critérios utilizados pelo IBGE para estabelecer estas microrregiões foram basea-
dos na noção de uniformidade do espaço, amparada nas características socioeco-
nômicas, e o sudeste goiano se inclui na mesorregião sul. 
 
A Divisão Regional de Goiás para efeitos de planejamento (2003) divide o Estado 
em 10 regiões, contemplando o sudeste goiano com 25 municípios que formam a 
Estrada de ferro onde durante os tempos auríferos causaram muito alvoroço. Se-
gundo afirma TEIXEIRA NETO (2002.p.33), algumas cidades do Sudeste Goiano 
como Urutaí, Pires do Rio, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, Bonfinópólis e Sena-
dor Canedo devem sua existência à estrada de ferro. Os Índices de Desenvolvi-
mento Social e Econômico (IDS e IDE) no sudeste goiano apresenta uma situação 
favorável em relação a outras regiões do Estado, observando que dos 21 municí-
pios do Estado de Goiás que apresentam índices acima dos valores de referência, 
18 estão no sudeste goiano (SEPLAN-GO, 2005). Em relação ao Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal (IDH – M), o sudeste goiano apresenta índice de 
analfabetismo para maiores de 10 anos de 10.34%; índices de longevidade de 
0.767; educação, 0.871; renda, 0.683  classificada como a região de valores mé-
dio no total de 0.784; a população é predominantemente masculina (4.33% do es-
tado) com exceção do município de Pires do Rio (4.15% do estado) (SEPLAN-GO, 
2005). A tabela 1 apresenta os aspectos políticos dos dezoito municípios em estu-
do. 
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TABELA 1 – Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) Dados políticos. 
 

Lei de Criação 
Municípios População                           

(nº hab.) 

Distância 
de Goiânia 
(km) 

Área (Km2) 
Número Data 

Município de 
Origem Hab/km2 

Anhanguera 911 299 56,642 857 05/11/53 Cumari 16,03 
Caldas No-
vas 65.744 185 1.589,518 - - - 36,18 

Campo Ale-
gre 4524 275 2.463,014 893 12/11/53 Ipameri 1,84 

Catalão 70.459 256 3.777,652 ATO 01/04/1833 Santa Cruz 
de Goiás 18,39 

Corumbaíba 7.360 224 1.881,712 266 12/06/05 Catalão 3,84 

Cumari 3244 282 579,877 38 10/12/47 Goiandira 5,55 

Davinópolis 2.031 337 520,040 4.928 14/11/63 Catalão 3,91 

Goiandira 4.761 274 560,707 Decreto 
799 06/03/31 Catalão 8,49 

Ipamerí 23.777 214 4.368,688 Res. 446 12/09/1870 Catalão 5,39 

Marzagão 2.243 217 228,091 - - - 9,11 

Nova Aurora 1.969 293 302,660 881 11/11/53 Goiandira 6,51 

Ouvidor 4.562 275 413,786 824 19/10/53 Catalão 11,03 

Palmelo 2.404 135 58,997 908 13/11/53 Pires do Rio 40,75 

Pires do Rio 28.332 142 1.073,369 903 07/07/30 Santa Cruz 
de Goiás 26,40 

Rio Quente 2.743 209 256,739 - - - 3,23 

Santa Cruz 
de Goiás 3.577 128 1.108,920 Art. 61 20/07/47 Pires do Rio 9,68 

Três Ran-
chos 3.189 297 282,064 823 19/10/53 Catalão 11,08 

Urutaí 3.243 178 626,717 45 15/12/47 Ipameri 5,17 

TOTAL DA REGIÃO 25.120,227 - - - - 

TOTAL DO ESTADO 340.086,698 - - - - 

REGIÃO/ESTADO (%) 7,39 - - - - 
 

Fonte: IBGE / Assembléia Legislativa  
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1. INTERVENÇÃO DOS FATORES ANTRÓPICOS NA QUALIDADE DA ÁGUA 

E NA SAÚDE HUMANA. 
 
A falta de educação ambiental da população é ainda um sério problema, apesar 
dos muitos programas que vêm sendo ativados pelo Estado e ONG’s. Sem infor-
mação adequada, por ignorância ou mesmo negligência, algumas pessoas lançam 
seus rejeitos em qualquer lugar e de modo aleatório nos mananciais. Estes fatores 
são também os de mais difícil controle, devido às extensões das bacias hidrográfi-
cas, além da complexidade intrínseca a estes casos. (LORA, 2002). 
  
Os desmatamentos ocasionados pela ação humana ao longo do tempo já provo-
caram a destruição de grande parte das matas nativas (típicas do cerrado) de 
nossas bacias hidrográficas, atingindo áreas de preservação permanentes, tais 
como topos de morros, nascentes e, principalmente, matas ciliares. 
As fontes de poluição marcadas são difusas e pontuais, sendo que a pecuária e a 
agricultura, aliadas ao uso de agrotóxicos e à falta de conservação de solos, são 
os principais problemas a serem enfrentados no que diz respeito à preservação 
das bacias hidrográficas dos mananciais. 
A prática das queimadas enfraquece o solo que, desmatado e sem conservação, 
se desagrega por ação das chuvas, o que provoca as erosões.  
Todo o material desagregado do solo é carreado para os cursos hídricos, provo-
cando o assoreamento. 
O assoreamento está presente na maioria dos mananciais de abastecimento pú-
blico, ocasionando sérios problemas para os cursos hídricos e para os sistemas 
de captação de água, tais como: entupimento das calhas dos rios e córregos, i-
nundações, danos ambientais e aumento do custo operacional. 
As bacias hidrográficas nunca estão isentas de fontes poluidoras, sejam pontuais 
ou difusas. Os principais tipos de fontes potencialmente poluidoras são: industri-
ais, agroindustriais, agropecuárias (extensiva, intensiva), urbanas, exploração mi-
neral, etc. Todas essas fontes poluidoras tornam-se mais ou menos expressivas 
em função do grau de poluição e/ou contaminação de seus efluentes. 
O crescimento físico das cidades (geralmente desprovidas de um plano diretor ou 
de um zoneamento agro-ecológico) em direção aos mananciais e às captações 
d'água, tem causado sérios transtornos aos cursos hídricos, tais como: esgotos 
clandestinos, excesso de turbidez, erosões e assoreamento, lançamento de lixo e 
animais mortos nas águas, depredação das matas ciliares e margens dos córre-
gos etc. Isto gera mais poluição, e pode até inviabilizar o tratamento da água (LO-
RA, 2002). 
 A extração mineral tem ocasionado sérios problemas aos mananciais, provocan-
do assoreamentos e descaracterizando-os em diversos trechos. Conseqüente-
mente, há o desbarrancamento das margens e o turvamento da água, o que pode 
provocar a paralisação dos sistemas de captação e tratamento de água, causando 
sérios transtornos Além do descumprimento da Legislação Ambiental, Federal e 
Estadual, nota-se também a total inobservância das leis orgânicas dos Municípios, 
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que proíbem todas as formas de degradação ambiental. O licenciamento ambien-
tal também vem sendo desrespeitado, apesar de ser obrigatório para as atividades 
humanas potencialmente poluidoras (essas atividades estão definidas na legisla-
ção - art.10. Lei 6.938/81). 
 
Os fatores acima citados revelam atividades antrópicas atribuídas a hábitos cultu-
rais e ou de interesse político econômico sem o compromisso social, e como resul-
tante, a perda da biodiversidade e depleção de ozônio na estratosfera interferem 
diretamente na saúde humana (LORA, 2002), como apresentado na figura 4. 
 
 

 
 
FIGURA 4 – Interferência dos fatores Antrópicos na Saúde Humana 
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2.2. ESTUDOS DE GEOMEDICINA  
 
  
A Geomedicina pode ser definida como a ciência que se ocupa de fatores ambien-
tais exteriores que influenciam a distribuição geográfica de problemas patológicos 
e nutricionais que condicionam a saúde de homens e animais (CORTECCI, 2005). 
Os fatores “interiores” não são incluídos na Geomedicina e são objetos da Medici-
na do Trabalho. Entre os fatores exteriores, os climáticos influenciam fortemente a 
qualidade ambiental, condicionando as composições mineralógicas e químicas 
dos solos e das águas. Segundo CORTECCI (2005), a Geomedicina, e com ela a 
Geoquímica Médica, começou a partir de observações de que algumas doenças 
ocorriam de forma preferencial em algumas regiões, porém somente desenvolveu-
se após a aquisição da base científica que permitiu estudos de causa-e-efeito en-
tre os fatores ambientais e problemas de saúde. A água, mais ácida, ataca mais 
as rochas e os minerais, aumentando a porcentagem de metais pesados com po-
tencial tóxico em solução, criando condições para surgimento de solos e águas 
tóxicos.  
 
2.2.1. Geoquímica e Saúde 
 
As relações entre ambiente e a cadeia alimentar humana são controladas por fato-
res geológicos (litologia e mineralogia das rochas, o tempo e o clima) e processos 
geoquímicos relevantes, controladores da transferência dos elementos ao solo, às 
plantas e aos homens, considerando a passagem “intermediária” pelos animais.                                                                                                                                                       
As águas superficiais e subterrâneas representam o mais importante meio de co-
nexão entre a geoquímica das rochas, o solo e a fisiologia humana. A distribuição 
dos elementos traços em águas subterrâneas é de grande importância nos países 
em desenvolvimento, onde os habitantes estão em contato e se servindo direta-
mente das águas e alimentos disponíveis na natureza. Dessa forma, o estudo das 
migrações dos elementos traços interessa muito mais às populações das zonas 
tropicais e subtropicais que às populações dos países desenvolvidos, a maioria 
em regiões moderadas, as quais têm acesso a alimentos e águas transportados 
por distâncias consideráveis, além de dispor de dietas alimentares bem variáveis, 
que evitam doenças geoquímicas. Em suma, o conhecimento da distribuição areal 
e dos mecanismos de migração dos elementos químicos, especialmente em áreas 
tropicais, são fundamentais para as pesquisas geomédicas e epidemiológicas. 
 
"Os elementos traços são mais importantes para a vida que as vitaminas. São 
mais críticos porque não podem ser sintetizados, mas têm que ocorrer no ambien-
te em faixas de concentrações muito limitadas. Representam o sol surgindo sobre 
a terra e o mar e sem ele a vida cessaria” (da Crounse et al., 1983). Nem todos e 
nem só os elementos traços são essenciais para a vida, mas sem dúvida são mais 
numerosos e, em situações, alguns podem ser mais importantes que os elementos 
mais comuns. Conforme P.A. Paracelso (1493-1541): “Todas as coisas são vene-
nosas e nada é venenoso; é só uma questão de dosagem”. O processo de assimi-
lação do elemento traço quando da exposição no meio ambiente e na saúde hu-
mana é apresentado na figura 5. 
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FIGURA 5 – Assimilação do elemento traço no Meio Ambiente e resposta no 
                     organismo humano 
 
 
 
2.2.1.1. Geodisponibilidade, Difusibilidade e Mobilidade dos Elementos Quí-
micos. 
 
O grau de geodisponibilidade ou disponibilidade geológica de um elemento numa 
rocha depende da suscetibilidade dessa rocha à alteração intempérica e à abun-
dância dos minerais que o contém, além de uma série de outros fatores, como a 
topografia, o clima, a porosidade e permeabilidade das rochas e a estrutura geoló-
gica (figura 2). Por sua vez, a suscetibilidade à alteração é função das proprieda-
des dos minerais (tipos, solubilidades, dimensões, textura, impurezas etc.) e da 
geoquímica das águas (pH e potencial de redox, concentrações iônicas, especia-
ções atômicas, ligações cinéticas etc.). Por difusibilidade se entende o grau de 
dispersão dos elementos por ação de processos físicos. É controlada pela geodis-
ponibilidade, respeitada às características dos minerais (dimensões, formas, den-
sidades), aos agentes erosivos (clima, topografia) e de transporte (ventos, sedi-

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

18 

mentos de fundo, sedimentos em suspensão). A mobilidade de uma espécie quí-
mica é entendida pela sua capacidade de permanecer em solução aquosa após 
sua dissolução. É controlada fundamentalmente por processos químicos e bio-
químicos, a partir das reações com as rochas, sendo influenciada pelas caracterís-
ticas físico-químicas das soluções e das especiações iônicas (CORTECCI, 2005). 
 
2.2.1.2. Biodisponibilidade dos Elementos Químicos 
  
Por biodisponibilidade entende-se a porção de uma espécie química que está dis-
ponível para ingestão, inalação ou assimilação por um organismo vivo. Normal-
mente representa uma parte pequena da quantidade inicialmente contida no mate-
rial geológico, sendo função da geodisponibilidade, da difusibilidade e da mobili-
dade da espécie química, além de características do organismo vivo. A biodispo-
nibilidade é pré-requisito, mas não é determinante para causar toxicidade de um 
elemento, a qual somente pode ser proclamada após documentação de efeitos 
negativos nas funções biológicas dos organismos receptores (CORTECCI, 2005).  
 
2.2.1.3. Fatores Geoquímicos 
  
Raramente são comprovadas relações não ambíguas entre a concentração total 
de metais no ambiente e alimentos e a concentração total de metais nos organis-
mos vivos. Conseqüentemente, a biodisponibilidade dos elementos não é função 
somente de sua concentração nos materiais geológicos, estando claro que essa 
concentração representa o limite superior de biodisponibilidade. Análises compa-
radas de metais em sedimentos, águas e tecidos biológicos mostram que a assi-
milação e acumulação por plantas e animais podem variar consideravelmente de 
um ambiente para outro. Estudos de impactos ambientais de pilhas de rejeitos de 
mineração, com As, Pb, Cu, Zn e Cd, mostraram em alguns casos fracas correla-
ções entre teores altos dos metais nos rejeitos e teores baixos em animais selva-
gens desses locais, enquanto que em outros casos houve clara correlação entre 
os teores dos rejeitos e os teores de animais e plantas. A formação de sais mine-
rais pode favorecer fortemente a biodisponibilidade dos metais (CORTECCI, 
2005).  
 
2.2.1.4. Fatores Químicos  
 
A composição química das águas e as propriedades específicas dos elementos 
químicos condicionam sua biodisponibilidade química para os organismos animais 
e vegetais e, indiretamente, ao homem. A biodisponibilidade dos cátions, como Al, 
Cd, Pb e Hg, são maior em águas ácidas que em águas básicas. Assim, nos solos 
a biodisponibilidade varia inversamente com a variação de pH. O pH ácido favore-
ce, além da dissolução dos minerais, a manutenção em solução de íons simples, 
mais facilmente absorvíveis pelos organismos que os complexos iônicos. Ao con-
trário dos cátions, os metais em forma aniônica são mais disponibilizados em meio 
básico. A dureza da água, essencialmente controlada pelo conteúdo de cálcio e 
magnésio, também influencia sensivelmente a biodisponibilidade e eventualmente 
a toxicidade dos elementos químicos.  
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Em geral, os metais tornam-se mais tóxicos em águas pouco duras, com menos 
de 75 mg/L Ca+Mg, provavelmente devido a que com baixas concentrações de 
cálcio aumenta a permeabilidade da membrana celular para os outros cátions. O 
estado de oxidação é também importante, como no caso dos íons molibdato (VI) e 
cromato (VI), os quais são muito mais tóxicos que os íons Mo (II) e Cr (III), e do 
As, cuja toxicidade aumenta em função do estado de valência, como As (0) < As 
(III) < As (V) CORTECCI (2005). As formas químicas e físicas (especiação) de um 
elemento, sejam nas águas, nos sedimentos ou nos solos, depende de uma série 
de fatores ambientais, como o pH, as condições de redox, a tipologia e a disponi-
bilidade de agentes complexantes, a formação de complexos e atuação de pro-
cessos biogeoquímicos.  
 
2.2.1.5. Fatores Biológicos 
  
Entre os fatores biológicos próprios do organismo humano, a modalidade e o tem-
po de exposição, a capacidade de assimilação, a presença de outros metais, a 
idade e o estado de desenvolvimento corpóreo têm papeis muito importantes na 
definição da biodisponibilidade de um elemento em especial. As formas naturais 
de exposição do homem aos metais compreendem a inalação, ingestão e absor-
ção através da pele. A inalação de metais pode aumentar a predisposição às in-
fecções da via respiratória, reduzir a defesa imunológica e favorecer o apareci-
mento de carcinomas pulmonares (BIGAZZI, 1996). 
 
A ingestão de metais tóxicos e outros acontecem normalmente com os alimentos e 
com a água, além de diretamente do chão, no caso de crianças, que põem a mão 
suja na boca. A epiderme exclui eficientemente a água, as partículas sólidas, as 
espécies químicas inorgânicas e as substâncias de alto peso molecular; no entan-
to é permeável a substâncias lipossolúveis e alguns compostos organo-metálicos 
(FINKELMAN, 2005). O tempo de permanência no corpo humano varia conforme 
os elementos.  
 
O chumbo é particularmente tóxico às crianças, que o assimilam muito mais rápido 
que os adultos. Ao contrário, a acumulação de cádmio no corpo humano é gradual 
e chega a alcançar alta concentração nos adultos. As partículas atmosféricas po-
dem ser pequenas (<2,5 mm) ou grandes (>2,5 mm); em ambiente de atividade 
antrópica são geralmente pequenas. No caso de partículas de <0,05 mm, os pul-
mões humanos retêm cerca de 90% delas e absorvem quase 100% do chumbo 
nelas contido. A toxicidade de um elemento pode depender de seu estado de oxi-
dação. O exemplo clássico é o do Cr (VI), muito mais tóxico que o Cr (III) e que 
chega ao homem pelos alimentos. A inalação de pó contendo Cr pode levar à for-
mação de carcinoma bronquial e o risco é sensivelmente maior no caso de expo-
sição ao Cr (VI) – (BIGAZZI, 1996). 
 
A biodisponibilidade dos metais pode ser ativada em complexos com moléculas 
orgânicas, como no caso do Pb-tetraetil e do metil-Hg, ambos solúveis nas mem-
branas celulares. Ao nível do organismo, a biodisponibilidade e a reação aos me-
tais podem ser influenciadas por interações com outros elementos. Assim, a assi-
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milação de chumbo é maior com pessoas cuja dieta é pobre em cálcio, ferro ou 
fosfatos; a assimilação de zinco reduz a assimilação de cobre, mas protege contra 
a toxicidade de cádmio e chumbo (CORTECCI, 2005). Uma dieta pobre em fosfato 
favorece a toxicidade do alumínio, que normalmente não é elemento tóxico ao 
homem. Pouco se sabe sobre a importância dos fatores genéticos na toxicidade 
dos metais ao homem; parecem ter algum papel quanto à toxicidade do chumbo. 
Semelhantemente, também têm influência à idade e o estado de desenvolvimento 
da pessoa; por exemplo, o nível de chumbo no sangue diminui durante a adoles-
cência, enquanto o elemento é depositado nos ossos, aumentando na menopau-
sa, simultaneamente ao aparecimento de osteoporose, por desmineralização dos 
ossos. Segundo BIGAZZI (1996), muitos metais têm ação negativa durante o de-
senvolvimento fetal: chumbo e mercúrio podem transferir-se da placenta ao feto, 
mas não o cádmio, que é seletivamente bloqueado da placenta. 
 
A exploração antrópica sobre a natureza tem revelado assustadores níveis de po-
luição nas águas por elementos químicos, metais e microorganismos, o que tem 
se transformado numa preocupação pública e científica pelas evidências da sua 
toxicidade a sistemas biológicos e à saúde humana, despertando assim não so-
mente o interesse e a preocupação da comunidade científica, mas também do Es-
tado como forma de reduzir os danos e evitar novos processos de poluição. Vários 
estudos têm sido conduzidos todos os anos com o objetivo de entender os ambi-
entes hidrogeoquímicos e a sua relação com a saúde do meio ambiente. 
 
A conexão entre a qualidade ambiental, em termos de metais pesados, e a saúde 
humana pode ser exemplificada com o caso clássico de contaminação por mercú-
rio (Hg) na baía de Minamata no Japão. Ela iniciou na década de 1930, com a 
descarga na baía de rejeitos de indústrias químicas contendo mercúrio, com os 
primeiros casos aparecendo na década de 1960, com pessoas com paralisia cere-
bral e sintomas estranhos de tonteiras, cegueira, surdez e dificuldades de fala (do-
ença de Minamata). Em 1982 foi diagnosticado envenenamento por metil-
mercúrio, o qual deixou mais de 700 pessoas paralisadas. O metil-mercúrio pene-
tra no cérebro e o desgasta, causando os sintomas citados, até a completa parali-
sia. No mar, o mercúrio é metilizado pela atividade de microorganismos em metil-
mercúrio, liberados na água e acumulando-se gradualmente nos peixes. O enve-
nenamento ocorreu por ser a dieta dos habitantes de Minamata baseada princi-
palmente em peixes e moluscos tomados da baía. No tocante a mercúrio, um pes-
cado comestível não deve ter mais de 0,05 mg/kg do metal (CORTECCI, 2005). 
 
É bem conhecido também o envenenamento por cádmio (Cd), também no Japão, 
com sérias implicações à saúde, representadas por casos de enfraquecimentos e 
amolecimento de ossos, acompanhadas por fortes dores e danos aos rins (doença 
Itai-Itai), registrado com uma população que durante a Segunda Guerra Mundial 
alimentou-se com comida rica em cádmio, principalmente arroz. O caso ocorreu 
com os habitantes de uma vila situada no vale do rio Zintsu, abaixo de uma mina 
de chumbo e zinco, que utilizaram a água do rio para consumo e para irrigação 
dos arrozais. A relação entre a patologia Itai-Itai e cádmio, o qual ocorre associado 
com o zinco no mineral esfalerita (ZnS) e com o chumbo no mineral galena (PbS), 
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baseia-se no alto teor de cádmio no sangue, na urina e nos órgãos dos doentes e 
na grande incidência da doença em rins dos trabalhadores empregados na meta-
lurgia do cádmio. Fumantes são particularmente expostos ao cádmio, devido ao 
alto conteúdo do metal no tabaco, com 20 cigarros correspondendo a 0,04 mg, 
dose dupla da especificada para consumo semanal. O cádmio é uma toxina forte e 
em casos de exposições continuadas podem ocorrer enfisemas pulmonares, per-
da de olfato, distúrbios vasculares e hipertensão (CORTECCI, 2005). 
 
Na Península Ibérica, foram utilizados estudos de hidrogeoquímica para avaliação 
do impacto antropogênico na qualidade da água superficial e profunda. Em alguns 
locais do estudo, foram reveladas concentrações de elementos químicos que ul-
trapassavam os níveis máximos recomendados, e ficou estabelecido que estas 
ocorrências possuíam contribuição antropogênica (SALA, 2004). 
 
Na China, Cheung (2003), realizou um estudo no delta do rio Pearl, e encontrou 
alto conteúdo de níquel e zinco na água em certos pontos do rio. As concentra-
ções destes elementos sugeriam a ocorrência de algum ponto de contaminação. 
Durante a pesquisa os autores depararam-se com a falta de dados em relação à 
origem e distribuição de poluentes persistentes em sedimentos de rios, o que po-
deria se utilizado para identificar fontes de poluição que entravam na área estuda-
da e que contribuía como fator de degradação da qualidade da água. Estes dados 
foram importantes para o delineamento e controle de políticas de conservação do 
Delta do Rio Pearl (CORTECCI, 2005). 
 
No Brasil, Guerra e Silva Júnior (1997) realizaram a caracterização físico-química 
do rio Taquari-RS através de análises das variações físicas, químicas e de coli-
formes em água bruta em quatro pontos do rio, no período de 1988 a 1995. Eles 
concluíram que a ação erosiva natural sobre as rochas da região e o uso do solo 
associado ao escoamento superficial da água influenciava muito a qualidade do 
rio, e que fatores antrópicos mostravam-se variáveis e inconstantes ao longo do 
tempo e ao longo do rio, que apresentou épocas de melhor ou pior qualidade am-
biental. 
 
Moraes e Jordão (2002), da Universidade de Mato Grosso do Sul, estudaram os 
fatores de degradação dos recursos hídricos e os efeitos sobre a saúde humana. 
Sobre as várias atividades antrópicas que contribuem para degradação ambiental 
exposta, concluíram que a escassez dos recursos hídricos é uma resposta ao 
descontrole social que produz efeitos negativos sobre a saúde humana através 
dos corpos d’água. 
 
No Distrito Federal, foi avaliada a qualidade da água subterrânea e a geoquímica 
do solo de um aterro sanitário. Os pesquisadores observaram que em janeiro de 
1995 estavam sendo depositados no aterro, além de resíduos domésticos, resí-
duos industriais e hospitalares em uma taxa que chegou a 1800 toneladas/dia. A 
infiltração e a percolação das águas pluviais através do aterro provocavam a mi-
gração de uma série de compostos químicos orgânicos e inorgânicos que poderi-
am atingir a zona saturada e poluir o aqüífero. Não detectaram alterações geo-
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químicas significantes na área, e as concentrações de metais tanto na água quan-
to no solo também não indicaram alterações significativas, demonstrando que o 
solo da região era eficiente na retenção de metais (BOAVENTURA, 1995). 
 
No estado de Goiás, ARAÚJO (2001) realizou um trabalho de levantamento de 
dados em hidrogeoquímica nos rios do entorno de Goiânia com o objetivo de veri-
ficar os parâmetros físico-químicos das águas, a composição multielementar dos 
sedimentos de corrente, e localizar possíveis fontes de contaminação antrópica ou 
natural. O resultado do trabalho revelou valores anômalos dos elementos Pb, Cd, 
Cr e Zn o que poderia relacionar-se a rochas básicas ou à proximidade de curtu-
mes (Cr), contaminação antrópica (Pb), ou a presença anômala do ferro (Fe) (A-
RAÚJO, 2001). 
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2.3. AÇÃO BIOLÓGICA DOS ELEMENTOS TRAÇOS 
                

Dos elementos traços quimicamente analisados (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, V, Zn, F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4), 
nas amostras, apenas oito (Ba, Ca, Li, Mg, Mn, Pb, Sr e Zn) apresentaram valores 
de concentração química relevantes para a pesquisa. Dessa forma, somente é 
apresentada a ação biológica destes elementos, como se segue: 
 
2.3.1 Bário 
 
De forma natural os níveis de bário no meio ambiente são muito baixo, altas quan-
tidades podem ser encontradas no solo e nos alimentos como frutas secas, algas, 
pescados e algumas plantas. Devido ao uso extensivo do bário nas indústrias, o 
bário tem sido liberado ao ambiente em grandes quantidades. Como resultado as 
concentrações de bário no ar, água e solo podem ser maiores que as concentra-
ções que ocorrem de forma natural. O bário é liberado ao ar por minas, refinarias e 
durante a produção de compostos de bário ou durante a combustão de carbono e 
óleos. Alguns desses compostos se dissolvem facilmente na água e são encontra-
dos em rios, lagos e córregos alcançando grandes distâncias do local de libera-
ção, sendo absorvido pelo corpo de peixes e outros organismos aquáticos (COR-
TECCI, 2005). A quantidade de bário que é detectada na comida e na água ge-
ralmente não é suficientemente alta para comprometer a saúde. Os maiores riscos 
para saúde são causados pela aspiração do ar que contem o sulfato de bário ou 
carbonato de bário. Todos os compostos de bário solúveis são venenosos quando 
ingeridos. Apesar de insolúvel, o carbonato de bário é extremamente tóxico, assim 
como o cloreto. O bário é um estimulante muscular e é muito tóxico para o cora-
ção, podendo causar fibrilação ventricular. Os sintomas de envenenamento com 
bário dependem da solubilidade dos compostos podendo causar, dispnéia, hiper-
tensão arterial, arritmias, epigastralgia, mialgias, diminuição dos reflexos nervosos, 
processos inflamatórios no cérebro e fígado, danos renais e cardíacos, paralisias e 
alguns casos a morte. Não foram encontrados estudos de que o Bário cause cân-
cer no homem ou possa causar infertilidade ou defeitos congênitos. Utiliza-se sul-
fato de sódio como antídoto para o envenenamento com bário, devido à capacida-
de de conversão do ião em sulfato de bário insolúvel e inofensivo (EARNSHAW, 
1997). 
 
2.3.2. Cálcio (Ca) 
 
Metal alcalino-terroso, mole, maleável e dúctil. Sólido em temperatura ambiente 
reage violentamente com a água para formar o hidróxido de Cálcio Ca (OH)2 com 
o desprendimento do Hidrogênio. É o 5° elemento em abundância na crosta ter-
restre, sempre na forma de minerais formando compostos de grande interesse 
industrial como carbonatos, sulfatos, fluoretos e fosfatos. Nas plantas tem impor-
tante papel no metabolismo do Azoto e na formação do cloroplasto, presente em 
todas as plantas fotossintéticas. O Cálcio possui 6 isótopos, dos quais o Ca-40 é o 
mais abundante e produto de desintegração, junto ao Ar-40, do K-40. Essencial ao 
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Homem, localiza-se principalmente nos ossos e nos dentes, restante dos tecidos e 
em fluidos corporais intervindo no metabolismo celular. Tem presença ativa no 
controle de impulsos nervosos, ação muscular, coagulação do sangue e permeabi-
lidade celular. A deficiência do Cálcio pode provocar raquitismo, falhas no meca-
nismo de coagulação sanguínea, distúrbios nervosos e convulsões musculares 
(CORTECCI, 2005). A ingestão de vitamina D estimula a reabsorção de Ca no 
osso. O excesso de Ca também é prejudicial, podendo provocar calcificações ex-
cessivas nos ossos (poliartroses) e rins (litíase renal). Crianças em desenvolvi-
mento necessitam de 1,2g de Cálcio por dia e os adultos 0,8g/dia, mulheres em 
gestação nos últimos três meses 1,2g/dia. A renovação da massa óssea, ou seja, 
o remodelamento ósseo é cerca de 0,5 g/dia, no esqueleto 1kg de cálcio. Deve-se 
estar presente o PTH (paratormônio) e a vitamina D obrigatoriamente para que 
ocorra a absorção de cálcio no intestino delgado (BIGAZZI, 1996). As principais 
fontes de Cálcio estão no leite e seus derivados, alguns vegetais, espinhas de 
pescados, conchas e estalactites. 
 
2.3.3. Chumbo (Pb)  
 
O chumbo não é um elemento essencial para a vida humana, mas, sobretudo um 
elemento tóxico quando sua concentração supera um pouco os valores normais. O 
chumbo é comum na crosta terrestre e, portanto, bem disponível ao homem. A 
industrialização aumentou muito a exposição humana ao chumbo (gasolina aditi-
vada com Pb, baterias, indústrias de tintas e vernizes, componentes mecânicos e 
elétricos), tanto que no mundo industrializado os níveis definidos como normais 
deveria em realidade ser considerados “anômalos” para a saúde humana. (BI-
GAZZI, 1996). Nos últimos anos, o chumbo entrou na atmosfera principalmente 
com os gases de descarga dos automóveis a gasolina (gasolina que era aditivada 
com compostos contendo chumbo, hoje proibidos), além de fumaças emitidas por 
instalações industriais. As atmosferas urbanas são particularmente ricas em 
chumbo associadas a pó. O chumbo é ingerido principalmente com os alimentos e 
a água; nestas vias o elemento é menos assimilável que no caso que seja inalada 
pelas vias respiratórias. A patologia mais freqüente no caso de envenenamento 
por chumbo (saturnismo) é representada por desordens neurológicas muito gra-
ves, além de uma grande série de sintomas. Entre essas, a encefalopatia é parti-
cularmente perigosa nas crianças e pode levar a danos irreversíveis do cérebro. O 
saturnismo muito foi comum na antiga Roma, principalmente com os mais ricos, 
devido ao chumbo nos talheres, nos copos de beber e nos aquedutos. No caso do 
chumbo, a conexão entre a geoquímica e a saúde humana é frágil, dada à conta-
minação a nível global, ocorrendo até nas mais remotas regiões do planeta (COR-
TECCI, 2005). 
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2.3.4. Estrôncio (Sr) 
 
O Estrôncio não tem aplicações diretas, como metal. No entanto, os seus compos-
tos podem ser usados comercialmente, como é o caso do carbonato (SrCO3) e do 
óxido (SrO), usados na indústria açucareira para recobrir as melaças, ou ainda do 
nitrato de estrôncio (Sr (NO3)2), usado em pirotecnia, na produção de fogo de arti-
fício e fogos de sinal ou alarme, pois produz uma chama vermelho-carmim. O sul-
feto de estrôncio é usado como depilatório e em tintas luminescentes devido às 
suas propriedades específicas. O brometo e o iodeto têm aplicações na medicina, 
embora limitadas. O estrôncio 90 é o isótopo radioativo que não existe na nature-
za, é produto das reações de fusão em centrais nucleares e armas nucleares ten-
do uma vida média de 28 anos, o que quer dizer que perde nesse tempo a metade 
de sua radioatividade, mas segue sendo radioativo e perigoso durante milhares de 
anos (ECRR, 2004). O Estrôncio é um elemento das terras alcalinas; seu raio iôni-
co é ligeiramente maior que o do cálcio, o qual pode ser substituído em muitos 
minerais. É um elemento disperso e ocorre em minerais portadores de cálcio. Si-
milar ao cálcio, quimicamente, se armazena preferencialmente nos ossos e nos 
dentes, também apresenta uma afinidade particular pelos fosfatos do ADN e cau-
sa desintegrações dentro do material genético. Os efeitos do Estrôncio 90 na saú-
de humana, como de outros elementos radioativos não se limitam à incidência de 
câncer, mas em níveis elevados pela exposição correlacionam-se ao aumento da 
mortalidade infantil por defeitos cardíacos e circulatórios, abortos, mortes neona-
tais (BERRIGAN, 2003). 
 
2.3.5. Ferro 

 
O ferro aparece com grande ocorrência na crosta terrestre como constituinte em 
quase todas as rochas, bem como nos seres vivos, vegetais e animais e em águas 
naturais. Este elemento desempenha um papel importante nos processos de me-
tabolismo nos animais, sendo um constituinte vital nas células de todos os mamí-
feros. A principal função do ferro no corpo é o transporte de oxigênio no sangue, 
por intermédio da hemoglobina, existente nos glóbulos vermelhos, ambos presen-
te em algumas enzimas do sistema respiratório que catalisam mecanismos de oxi-
dação celular. Concentra-se nos ossos, na medula, nos rins e nos intestinos. No 
homem os órgãos mais ricos em ferro são o fígado e o baço onde o elemento exis-
te na forma de "ferritina”. Embora em menor quantidade, presente nos ossos, na 
medula, nos rins e nos intestinos (CORTECCI, 2005). A deficiência deste mineral 
é comum, principalmente pela perda pela urina e transpiração e em mulheres du-
rante a menstruação ou a gravidez, resultando em anemia. Sem a vitamina C, a 
quantidade de ferro obtida pela ingestão de vegetais é irrisória. O feijão, por e-
xemplo, é rico em ferro. Porém, nosso organismo só consegue absorver apenas 
cerca de 10% desse mineral contido no cereal. No entanto, se o feijão for acom-
panhado de um alimento rico em vitamina C como suco de laranja a absorção po-
de chegar a 40%.As carnes são diferentes, pois estão entre as melhores fontes de 
ferro e, nesse caso, as moléculas do mineral não precisam da ajuda da vitamina. 
Dos alimentos mais ricos em ferro destaca-se o fígado, o peixe e a gema de ovo. 
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Os vegetais mais ricos neste elemento são as hortaliças e o feijão (BIGAZZI, 
1996).  
 
2.3.6. Flúor 
 
O flúor está presente em mamíferos na forma de fluoretos. Embora sua essencia-
lidade não tenha sido comprovada (WHO, 2002), trata-se de uma substância que 
deve ser utilizada com cuidado, devido a sua toxidade.Quando em pequenas 
quantidades se acumula nos  dentes e nos ossos. São acrescentados fluoretos em 
médias quantidades nos cremes dentais (1000ppm~1500ppm), que não devem 
ser engolidos, e em baixa quantidade em águas de consumo para evitar o surgi-
mento de cáries(0,6 ppm~1,0ppm). Entretanto a fluoretação da Água potável é 
motivo de controvérsias entre muitos cientistas, políticos e ativistas, pois o Flúor é 
considerado medicamento pela Organização Mundial da Saúde, que endossa sua 
adição na água, leite ou sal como forma eficaz de combate às infecções dentárias, 
em especial a cárie, uma doença epidêmica. No Brasil há leis de fluoretação de 
águas públicas. É muito importante o total controle sobre a dosagem depositada 
na água, sal e leite por parte de químicos, técnicos e engenheiros. A OMS tam-
bém recomenda que seja feita a pesquisa das fontes de flúor extra-água, para sa-
ber se as pessoas já estão sendo expostas aos níveis adequados do elemento no 
ar e comida cabendo as autoridades públicas punição severa para seus pratican-
tes (indústria, técnicos das estações de tratamento da água etc.). Muitas águas 
têm fluoretos naturais, a maioria das águas minerais. Em chás e peixes ele existe 
em grande abundância, o que poderia justificar a boa qualidade dental de indíge-
nas e orientais juntamente com um menor consumo de açúcares refinados (OPAS, 
1987) . 
 
O Flúor, advindo da fluoretação artificial, é absorvido quase completamente pelo 
organismo humano, enquanto a sua versão encontrada em chás, peixes e deter-
minados vegetais, têm absorção de apenas 25%. A maior parte dele se deposita 
nas partes sólidas do organismo, enquanto uma pequena porção migra para os 
dentes. Fluoretos orgânicos talvez sejam nutrientes essenciais, mas essa possibi-
lidade ainda não foi provada inequivocamente, embora um ser humano normal 
tenha em média 500ppm/F nos ossos do corpo. A intoxicação por Flúor se mani-
festa com um aspecto quebradiço e cromaticamente disforme dos dentes chama-
do fluorose. Geralmente acontece quando do consumo de grandes quantidades de 
águas naturalmente com concentrações ideais de flúor, por parte de crianças, e 
em alimentos processados com estas águas. É importante que com a fluoretação 
seja feito um suplemento nutricional, para que a criança não sofra de má minerali-
zação com cristais defeituosos decorrente da falta de cálcio e iodo, o que geraria 
problemas endócrinos(CORTECCI,2005). É importante também que a substância 
usada tenha boa procedência e como fim à saúde pública. 
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2.3.7. Lítio 
 
O lítio não ocorre livre na Natureza, e mesmo combinado está longe de ser abun-
dante. Na crosta terrestre encontra-se bastante distribuído, sendo-lhe atribuída 
uma percentagem da ordem de 0,004%. É principalmente obtido a partir da lepido-
lita, da espodujmênio, ou ainda da petalita e eucriptite que são aluminossilicatos 
de lítio. Os sais de lítio também foram detectados nas cinzas de muitas plantas, 
nomeadamente no tabaco, no leite, sangue ou em fontes minerais. O lítio é tido 
como o metal alcalino mais tóxico. Contudo, os seus efeitos podem ser despreza-
dos não havendo nenhum risco importante para a saúde humana. Deve evitar-se a 
ingestão excessiva de compostos de lítio, pois estes podem causar abatimentos 
nervosos e tonturas (BIGAZZI, 1996). Por vezes era recomendada a ingestão de 
cloreto de lítio, em certas dietas para substituir o tradicional cloreto de sódio, no 
entanto, na maior parte dos casos, pode dar origem a tonturas, distúrbios visuais, 
tremuras ou confusão mental. Desde que se verificaram estes sintomas, é desa-
conselhada a ingestão deste composto, apesar de não ser cumulativo. No entanto, 
compostos de lítio, em doses apropriadas, são utilizados no tratamento de doen-
ças maníaco-depressivas. É usado para acabar com as oscilações de Depressão, 
Hipomania ou de Mania, para potencializar antidepressivos, para prevenir certas 
formas de enxaqueca e para controlar impulsividade e agressividade patológicas. 
Os Sintomas de intoxicação são: tremor forte, voz pastosa, pernas fracas, diarréia, 
vômitos, fraqueza muscular, a letra fica pequena e "pontuda", dores nos braços e 
pernas. A intoxicação de Lítio costuma passar em horas ou poucos dias sem ne-
cessidade de nenhum tratamento a não ser água, sal e interrupção temporária do 
Lítio (OMS/MS, 2005).  
 
2.3.8. Magnésio (Mg) 
 
Uma relação extraordinária entre a dureza das águas (controlada essencialmente 
por cálcio e magnésio) e a incidência de doenças cardiovasculares foi considerada 
em base a uma correlação negativa, ainda que fraca, entre esses dois parâmetros, 
em várias regiões do mundo industrializado e não industrializado. O elemento res-
ponsável por essa relação parece ser o magnésio, que nas águas examinadas era 
presente com mais de 10%. Além disso, o teor de magnésio no miocárdio de paci-
entes mortos por enfarto e que em vida haviam bebido água relativamente leve, 
resultou ser, na média, 6% mais baixo, que nos pacientes enfartados que em vida 
haviam consumido água relativamente dura. Por fim, pacientes mortos por enfarto 
apresentaram teores de magnésio nos tecidos cardíacos estatisticamente meno-
res que pacientes mortos por outras causas (BIGAZZI, 1996). De qualquer forma, 
é possível que haja outros fatores de controle, como a relação Mg/Ca na água 
e/ou um maior conteúdo de elementos traços benéficos em águas duras, em rela-
ção a águas leves. Nem sempre as relações são lineares, sendo sugerido que a 
alimentação, o fumar e os exercícios físicos podem ser igualmente ou mesmo 
mais importantes que a dureza da água na sintomatologia cardiovascular (COR-
TECCI, 2005). 
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Uma situação geomédica de interesse para as populações africanas de regiões de 
solo vermelho rico em argilas e óxidos de ferro, deriva da relação observada entre 
podoconiose (elefantíase não-filárica) e características químicas (BIGAZZI, 1996) 
co-mineralógicas encontradas nos nódulos linfáticos femorais dos pacientes. As 
dimensões das partículas de pó (0,3 – 6 mm) retiradas nos nódulos são compará-
veis às das partículas do solo (<5 mm) e a microanálise química evidenciou a pre-
dominância de sílica e alumínio, na forma de caolinita, e apreciáveis quantidades 
de titânio e ferro. Dessa forma, a doença pode ser atribuída ao fato dos habitantes 
da região caminhar normalmente descalços, possibilitando que os grãos chegas-
sem aos nódulos linfáticos penetrando por pequenas rachaduras nos pés. Se a 
interpretação for correta, a podoconiose se configura como patologia geoquímica 
por excelência. 
 
2.3.9. Manganês (Mn)  
 
O manganês é um elemento essencial para uma grande variedade de animais, 
que o contém em enzimas organo-metálicas biologicamente fundamentais à vida. 
No homem, ainda não foram verificadas síndromes de deficiência de manganês. 
Uma pessoa adulta contem normalmente 10-20 mg de manganês, situado princi-
palmente nos ossos, no fígado e nos rins. O índice de assimilação é de aproxima-
damente 3% do contido nos alimentos. Ocorre nos cereais, nas frutas e nas verdu-
ras e também nas águas minerais ácidas. Segundo BIGAZZI (1996) tanto o Man-
ganês quanto o Magnésio podem afetar as respostas imunes humoral e celular o 
excesso de manganês parece contribuir para casos de oclusões coronárias e em 
artrite reumatóide; foram encontrados altos teores de manganês no sangue de 
pacientes com essas sintomatologias. Envenenamento por manganês ocorre por 
aspiração, em trabalhadores de atividades industriais específicas, podendo causar 
distúrbios neurológicos e psiquiátricos. 
 
2.3.10. Zinco (Zn) 
 
Indispensável para o metabolismo de proteínas e carboidratos, cicatrização de 
feridas (úlceras), crescimento e visão. O corpo humano contém 2-3 mg de zn, 
principalmente no fígado e nos ossos. O zinco é crítico para grande número de 
funções biológicas, através de enzimas organo-metálicas. No homem, a deficiên-
cia não sistemática de zinco pode provocar distúrbios comportamentais, gastrin-
testinais, perda de cabelo, irritações cutâneas, anemia e inapetência. Em dietas 
cronicamente deficientes em zinco ocorrem nanismo, hipogonadismo e imaturida-
de sexual. . Em mulheres grávidas, a ausência ou deficiência pode ocasionar re-
tardo no crescimento do feto. A dose diária é de 1 a 3 anos – 3mg/dia e de 4 a 8 
anos – 5mg/dia evidências experimentais sugerem correlações entre deficiência 
de zinco no homem e cancerogênese, deficiência imunológica, doenças vascula-
res, disfunções sexuais e malformações congênitas. Por outro lado, deficiência de 
zinco evita a formação de aflotossina, que é possível causa de câncer no fígado 
(BIGAZZI, 1996). Em geral os efeitos tóxicos começam com doses entre 100 a 
250mg/dia após 10 a 15horas: epigastralgia, náuseas, vômitos, cefaléia, dores 
torácicas e nos membros inferiores, anemia, danos pancreáticos e aumento dos 
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níveis de colesterol. O zinco é abundante nos alimentos, principalmente em car-
nes, fígado, moluscos, ovos, farinhas integrais e leite. A adição artificial de zinco a 
um solo pobre no metal aumenta muito a produção das culturas e melhoram a sa-
úde dos animais, devido à íntima relação espacial entre o solo, a forragem dos 
animais e os teores de zinco (CORTECCI, 2005). 
 
2.4. ÁGUA 
 
Durante milênios, a água foi considerada um recurso infinito, tida pelo homem co-
mo um recurso natural, infinito e disponível a todas as suas necessidades, o que 
muito compromete sua qualidade. A degradação deste recurso, devido à atividade 
antrópica desordenada vem provocando impactos nas bacias hidrográficas. A dis-
persão de contaminantes químicos e biológicos vindos de esgotos domésticos, 
industriais e despejos de atividades agropecuárias, contribui para a deterioração 
da qualidade dos recursos hídricos, prejudicando o corpo d’água e interferindo nas 
condições sanitárias das populações ribeirinhas e tornando estes recursos mais 
difíceis e complexos de se obter, conservar, mais caro para distribuir, promover e 
ampliar (BORGES, 2001; CASTRO & CÂMARA, 2004; FEMAGO, 1999; GAS-
TALDINI, 2000; KLOPP, 2000; PAIVA, 2001; RINO, 2000; VASCONCELOS & 
SERAFINI, 2002 E VENDRAME & ALVES, 2001). 
 
2.4.1. Distribuição de água no Planeta e no Brasil 
 
A água é um recurso natural, que possui papel fundamental entre os organismos 
aquáticos e terrestres. Os ecossistemas aquáticos variam desde oceanos até rios, 
lagos e córregos. Entretanto GUILLER & MALMQVIST (1997), revelam que rios e 
córregos possuem características que os tornam únicos tais como o fluxo da água, 
temperatura, oxigênio dissolvido, luminosidade e outros. A natureza dos organis-
mos, da flora e fauna desses habitats é essencialmente caracterizada pela riqueza 
e complexidade dos sistemas de água corrente. A modificação da vegetação natu-
ral pode promover alterações na qualidade da água e conseqüentemente nos or-
ganismos aquáticos. SOPEER (1975), diz que nas bacias com cobertura de flores-
ta natural, a vegetação promove proteção contra a erosão do solo, a sedimenta-
ção e a lixiviação excessiva de nutrientes e elevações indesejáveis na luminosida-
de. Muitos consumidores primários alimentam-se de detritos que dependem, em 
grande parte, dos materiais orgânicos da vegetação terrestre arrastado ou caído 
nos rios. A generosidade da natureza fazia crer em inesgotáveis mananciais, a-
bundantes e renováveis. Hoje, o mau uso, aliado à crescente demanda pelo recur-
so, vem preocupando especialistas e autoridades no assunto pelo evidente de-
créscimo da disponibilidade de água limpa em todo o planeta (LEME, 1984). A 
América do Sul e a Ásia concentram os maiores potenciais de recursos hídricos do 
mundo, com 12.379 e 11.727 km³/ano, respectivamente, seguidas pela América 
do Norte, com 7.480 km³/ano, e a Europa, com 6.631km³ /ano. Os menores poten-
ciais encontram-se na África, Oceania e América Central (3.950, 1.711e 
781km³/ano, respectivamente); (FAO, 2002). 
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Quando se observa a situação da água no mundo torna-se realmente preocupan-
te: Os maiores volumes de recursos hídricos renováveis do mundo estão concen-
trados em seis paises do mundo: Brasil, Rússia, USA, Canadá, China e Indonésia 
(SHIKLOMANOV, 1999); cerca de 97,6 % de toda a água na terra é salgada, 
2,08% distribuídos entre as calotas polares, apenas 0.009% é doce, 0,29% de á-
gua subterrânea e 0,0009% de rios como apresentado na tabela 2. A situação é 
crítica no México, África, Oriente Médio, Hungria, Índia, China, Tailândia e Estados 
Unidos. Segundo Matsura (2004), diretor da Unesco que coordenou um dos maio-
res estudos já realizados sobre a situação da água no mundo, “nenhuma região 
será poupada do impacto dessa crise que afeta todos os aspectos da vida, da sa-
úde das crianças à capacidade das nações de providenciar comida” (DUKE E-
NERGY, 2003). 
 
 
TABELA 2. Distribuição de água na biosfera e tempo de renovação. 

Local Volume 
(km3) 

Percentual do total 
(%) Tempo de renovação  

Oceanos 1.370.000 97,61 3.100 anos 
Calotas polares e geleiras 29.000 2,08 16.000 anos 
Água subterrânea 4.000 0,29 300 anos 
Água doce de lagos 125 0,009 1-100 anos 

Água salgada de lagos 104 0,008 10-1.000 a-
nos 

Água misturada no solo 67 0,005 280 dias 
Rios 1,2 0,00009 12-20 dias 
Vapor d’água na atmosfe-
ra 14 0,0009 9 dias 

    

 Fonte: R.G. Wetzel, 1983. 
 
 
 
 
Quando se trata de água no Brasil (figura 6), tudo é superlativo. Temos na Ama-
zônia a maior bacia hidrográfica do mundo.  O Pantanal é uma das maiores áreas 
úmidas do globo terrestre. O aqüífero Guarani é considerado um verdadeiro mar 
subterrâneo com poucos rivais em outros países. Um décimo de toda a água do 
planeta está no Brasil, mas a sua distribuição é bastante irregular. Cerca de 80% 
de nossos recursos hídricos está na Amazônia, uma região de baixa densidade 
demográfica, onde vivem apenas 5% dos brasileiros (DUKE ENERGY, 2003). 
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Bacia do Atlântico Sul   
(trecho leste) 

 
Bacia do Atlântico Sul 
(trecho norte e nordeste) 

 
Bacia do Atlântico Sul 
trecho sudeste) 

 Bacia Platina (trecho Paraná) 

 Bacia do Rio Amazonas 

 Bacia do Rio São Francisco 

 Bacia do Rio Tocantins  

FIGURA 6 - Distribuição de água nas bacias hidrográficas – Fonte: Anuário Esta-
tístico do Brasil – 2002. 

 

2.4.2. Qualidade da Água 
 
A ANVISA, através da Portaria 518, de 25 de março de 2004, dispõe sobre a nor-
ma de qualidade da água para consumo humano. Essa Portaria foi publicada no 
Diário Oficial de 26 de março de 2004 e revogou a Portaria 1469, GM/MS, de 29 
de dezembro de 2000. De acordo com as necessidades econômicas, ambientais e 
de saúde pública, a qualidade das águas das bacias hidrográficas deve ser avalia-
da buscando identificar as causas principais de sua alteração. Atualmente cerca 
de 1,4 bilhões de pessoas não têm acesso à água limpa e a cada oito segundos 
morre uma criança por doença relacionada com água contaminada com disenteria 
e cólera. As doenças de veiculação hídrica são transmitidas através da ingestão 
de água contaminada por microrganismos patogênicos. A análise bacteriológica 
apresenta uma maior sensibilidade indicando presença ou não de poluição (A-
PHA,1998; Siqueira et al.,2005 e Sturmer et al ., 2001). 
 
A qualidade bacteriológica da água é determinada a partir da presença ou não de 
um organismo e sua respectiva população, que indique a possível presença de um 
organismo patogênico na água, informando sua contaminação, dispensando a uti-
lização de métodos de isolamento e identificação de microrganismos patogênicos, 
visto que isso demandaria análises complexas, demoradas e dispendiosas. Os 
organismos indicadores de poluição fecal são as bactérias do grupo coliforme, 
mais especificamente os coliformes de origem fecal, atualmente denominados coli-
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formes termo tolerantes, devido a sua resistência a temperaturas mais altas que 
os demais. Baseado na simplicidade de sua identificação, predominância em nú-
meros relativos no intestino de homens e animais homeotermos e resistência em 
águas de superfície, estes indicadores são recomendados pela legislação vigente 
em nosso país e internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde (CO-
NAMA, 2005; Macedo, 2001; Reis, 1998 e Soares & Maia, 1999). 
 
A qualidade da água produzida e distribuída num sistema de abastecimento públi-
co resulta do somatório dos esforços concentrados ao longo da cadeia de produ-
ção. Inicia-se com a escolha da fonte da matéria prima (manancial) e passam pe-
las fases de projeto, execução, operação e manutenção dos processos produtivos 
e distributivos do sistema, tendo como suporte uma gestão ágil e integrada. A es-
tes processos agrega-se uma série de atividades que visam a, essencial-mente, 
manter a conformidade aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação 
sanitária vigente de água potável. Tais atividades constituem o balizamento ne-
cessário aos eventuais ajustes destes processos sempre que seu funcionamento 
conduzir a uma qualidade diferente dos padrões estabelecidos. Basicamente, es-
tas atividades são apoiadas e subsidiadas em dados laboratoriais de análises físi-
co-químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas ao longo dos processos produtivos 
e distributivos da água. Segundo o CONAMA, a qualidade de água deve atender a 
determinados parâmetros que possibilite classificá-la em condições de adequada 
para o consumo humano, como se segue: cor aparente menor ou igual a 5 UH; pH 
de 6,0 a 10,0; turbidez maior que 1 UT e menor ou igual a 5 UT; odor e sabor não 
objetáveis flúor de 0,6 a 0,8 mg/l; cloro residual livre maior que 0,2 mg/l; cloro resi-
dual total igual ou maior que 2 mg/l; coliformes totais até 3 (três) em 100 ml em 5% 
das amostras realizadas no mês. 
 
2.4.3. Sistemas de Abastecimento de Água 
 
Um Sistema de Abastecimento de Água caracteriza-se pela retirada da água da 
natureza, da adequação de sua qualidade, do transporte até os aglomerados hu-
manos e fornecimento à população em quantidade e qualidade compatíveis com 
suas necessidades (LEME, 1984). 
 
Considerando-se o aspecto sanitário e social, o abastecimento de água visa: con-
trolar e prevenir doenças; implantar hábitos higiênicos na população, como a lava-
gem das mãos, o banho e a limpeza de utensílios e higiene do ambiente; facilitar a 
limpeza pública; propiciar conforto, bem estar e segurança; aumentar a expectati-
va de vida da população; e, facilitar as práticas desportivas (BRASIL-MS, 2002). 
 
Considerando-se o aspecto econômico, com o abastecimento de água é possível: 
aumentar a vida produtiva do indivíduo, pelo aumento da vida média e pela redu-
ção de afastamentos do trabalho causados por doenças; facilitar a instalação de 
indústrias, inclusive a de turismo, e conseqüentemente, o maior progresso das 
comunidades; e, facilitar o combate a incêndios (BRASIL-MS, 2002).  
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Os mananciais são as fontes de onde a água é retirada para o abastecimento e 
consumo. Por isso eles são tão importantes e precisam ser preservados. Infeliz-
mente, os mananciais que abastecem a população vêm sendo comprometidos 
pelo desmatamento, exploração incorreta do solo, subsolo e utilização exagerada 
de agrotóxicos. Como a água é essencial à vida, esses problemas podem afetar a 
todos nós. As principais conseqüências são: surgimento de erosões no solo, asso-
reamento, desaparecimento dos mananciais, poluição das águas, comprometi-
mento da saúde humana e animal, e comprometimento do meio ambiente. Para 
escolha do manancial alguns critérios devem ser observados (FUNASA, 2005): 
Análise da qualidade d’água, isenção de tratamento, vazão da água, desinfecção, 
tratamento simplificado e tratamento convencional. 
 
2.4.4. Sistemas de Tratamento de Esgotos 
 
Esgotos são os despejos provenientes das diversas modalidades do uso e da ori-
gem das águas, tais com as de uso doméstico, comercial, industrial, de utilidade 
pública, de áreas agrícolas, de superfície, de infiltração, pluviais, etc. A composi-
ção do esgoto sanitário doméstico depende dos hábitos culturais de quem utiliza a 
água (LORA, 2002). 
  
Os Esgotos Sanitários são essencialmente domésticos, contendo também águas 
de infiltração e ainda uma parcela não significativa de despejos industriais, com 
características bem definidas. Os esgotos domésticos provêm principalmente de 
residências, edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que conte-
nham banheiros, lavanderias ou cozinhas. Os Esgotos Industriais extremamente 
diversificados provêm de qualquer utilização para fins industriais e adquirem ca-
racterísticas próprias em função do processo industrial empregado. 
A vazão ou descarga de esgotos expressa a relação entre a quantidade do esgoto 
transportado em um período de tempo. Normalmente, a vazão é representada pe-
la letra "Q" e é expressa em unidade de volume por unidade de tempo, ou seja, 
m3/hora, m3/segundo, litros/segundo, etc. (SANEAGO, 2005). A vazão de esgotos 
sanitários é extremamente variável, ocorrendo picos nos momentos de maior con-
sumo de água, como nos horários de banho, utilização de sanitários, preparo de 
refeições, etc. No caso dos esgotos industriais, a variação de vazão ocorre em 
função dos processos industriais empregados. 
. 
Os esgotos cedo ou tarde chegarão a um corpo receptor superficial ou subterrâ-
neo. Em função da sua composição, o esgoto promove impactos no ecossistema 
(LORA, 2002). Os mananciais possuem a capacidade de autodepuração, porém 
se a quantidade de matéria orgânica for muito elevada à autodepuração não elimi-
nará por completo, o que resulta em dano considerável ao meio ambiente. Tratar 
esgoto significa adequar os efluentes ao corpo receptor. Segundo a FUNASA a 
instalação de equipamentos ou sistemas para tratamento de esgotos pelo Municí-
pio, Estado ou Distrito Federal, deve ser objeto de licenciamento ambiental e são 
passíveis de fiscalização e controle pelos órgãos de Vigilância Sanitária, de Meio 
Ambiente e companhia de Saneamento do Município, Estado ou Distrito Federal. 
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A Educação Ambiental na Reciclagem da água tem papel importante e fundamen-
tal para que não fiquemos sem água potável. Para isto o desperdício e o mau uso 
devem ser evitados. Para alcançar um nível de conscientização satisfatório, pode-
se utilizar o processo educacional, orientando as crianças desde o ensino funda-
mental. Assim, espera-se que esta semente germine proporcionando o crescimen-
to de uma sociedade crítica no que se refere à preservação dos recursos naturais 
(LEITE, 2000). 
                        
2.4.5. Importância da Água no organismo e Doenças Veiculadas à Água 
 
O processo de sintetizar proteínas desenvolvidas pelo primeiro ser vivo ainda é o 
mesmo utilizado pelos vegetais até os dias de hoje. Ao respirarem, graças à cloro-
fila, as plantas assimilam o carbono do gás carbônico (CO2) e o hidrogênio da á-
gua (H2O) para a formação da glicose (C6H12O6), deixando livre no ar o oxigênio. 
Nos animais, o processo é inverso. Ao respirarem, tornam a combinar o oxigênio 
com o carbono e hidrogênio restituindo, assim o gás carbônico e as águas origi-
nais (LORA, 2002). O ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, até 35 
dias sem comer, mas morre em 5 dias se não ingerir líquidos. A água é essencial 
à vida. Todo ser vivo do planeta depende do equilíbrio de um fluxo de água contí-
nuo, controlando a água que o organismo perde e que a que repõe. Assim como a 
água irriga e alimenta a Terra, que tem 77 %de sua superfície formada por água, o 
sangue irriga e alimenta nosso corpo - constituído, também, por 77% de água 
(LEME, 1984). Quando um corpo perde liquido, aumenta a concentração de sódio 
que se encontra dissolvido na água. Ao perceber esse aumento, o cérebro coor-
dena produção de hormônios que provocam a sede. Se não beber água, o ser 
humano entra em processo de desidratação e pode morrer de sede em cerca de 
dois dias (LORA, 2002). 
 
Toda água que tomamos não fica parada em nosso organismo, ela está sempre 
em constante movimento. Um adulto pode trocar de 5% a 10% da água consumi-
da por dia. Perdemos água no controle da temperatura do corpo quando suamos e 
no metabolismo da própria respiração. A quantidade depende da temperatura am-
biente e da intensidade de exercícios físicos que fazemos. Podemos eliminar de 1 
a 20 litros de urina por dia – esse controle é feito pelos rins e aparelho urinário 
(SAUNDERS, 1976). No cérebro, um centro nervoso controla a sede. Por meio de 
receptores sensíveis à concentração do sangue é possível saber se há ou não 
liquido no organismo. Nesse caso, é disparada a vontade de beber. Ao beber, 
sensores detectam a presença de água indicando ao cérebro se a sede está ou 
não saciada. Nos rins, outros receptores “fiscalizam” o nível de hidratação do or-
ganismo. Se estiver baixo, a ordem é “economizar”. Então a pessoa pára de uri-
nar. Enquanto desce pelo tubo digestivo, uma porcentagem mínima de água é 
consumida. O máximo de sua absorção ocorre no intestino, onde a corrente san-
guínea é amplamente irrigada (SAUNDERS, 1976).  
 
Em apenas uma gota d’água podem existir até cerca de 50 mil espécies de micro-
organismos diferentes. Existe dentro de uma gota d’água um universo totalmente 
diferente, que só pode ser visto com microscópio. As algas e protozoários consti-
tuem a maior parte destes seres microscópicos, as algas são muito importantes 
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porque produzem oxigênio e servem de alimento, mas em ambiente poluído po-
dem causar cheiro, gosto e toxinas na água (SAUNDERS, 1976). Entre milhares 
de espécies de microorganismos presentes na água, alguns microorganismos (ví-
rus, protozoários, vermes, bactérias e outros) podem alterar o metabolismo do or-
ganismo humano desencadeando doenças (tabela 3), quando ingeridos nos ali-
mentos, em contato direto com mucosas ou pela falta de preservação e manuten-
ção desse recurso natural, constituindo a contaminação da água.  
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TABELA 3 - Meios de transmissão das doenças veiculadas à água, agentes pato-
gênicos e medidas profiláticas. 
Transmissão Doença Agente patogênico Medidas Profiláticas 

Cólera Vibrio cholerae 
Febre tifóide Salmonella typhi 
Leptospirose Leptospira interrogans 
Giardáise Giardia lamblia 
Amebíase entamoeba histolytica 
Hepatite infecciosa Hepatite virus A  

Implantar sistema de abas-
tecimento e tratamento da 
água, com fornecimento em 
quantidade e qualidade 
para o consumo, uso do-
méstico e coletivo. 

Pela água 
 
 
Diarréia aguda 

 
 
Balantiduim coli, Cryptosporidium, bacci-
lus cereus, S.aureus, Campylobacter, 
E.coli enterotocogênica e enteropatogê-
nica, Shigella, Yersinia enterocolitica, 
Astrovirus, Calicivirus, Norwalk, Rotavi-
rus A e B 

Proteção de contaminação 
dos mananciais e fontes de 
água. 

Escabiose Sarcoptes scabiei 

Pediculose (piolho) Pediculus humanus 

Implantar sistema adequa-
do de esgotamento sanitá-
rio 

 
Tracoma 

 
Clamydia trachoma 

Conjutivite bacteriana a-
guda Haemophilus aegyptius 

 
Instalar abastecimento de 
água preferencialmente 
com encanamento no 
domicílio 

 
Salmonelose 

 
Salmonella typhimurium 

Tricuríase Trichuris trichiura 

 
Instalar melhorias sanitárias 
domiciliares e coletivas 

 
Enterobíase 

 
Enterobios vermiculares 

Ancilostomíase Ancylostoma duodenale 

Pela falta de limpeza, 
higienização 
com a água 

Ascaridíase Ascaris lumbricoides 

 
Instalar reservatório de 
água adequada, com lim-
peza sistemática. 

Malária Plasmodium vivax, P.malarie e 
P.falciparum 

Dengue Grupo B dos arbovirus 

Febre Amarela RNA virus 

Eliminar o aparecimento de 
criadouros com inspeção 
sistemática e medidas de 
controle (drenagem, aterro 
e outros.) 

Através de vetores que 
relacionam-se com a 

água  
 
 
Filariose 

 
 
Wucheria bancrofti 

 
 
Dar destinação adequada 
aos resíduos sólidos. 

Associada à água Esquitossomose Schistosoma mansoni Controle de vetores e hos-
pedeiros intermediários 

Fonte: adaptado de Saunders, 1976 
 
 
 
Outras doenças como envenenamentos e intoxicações podem veicular-se à água 
através das altas concentrações do elemento químico disponível e absorvido pelo 
organismo humano, da água. 
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2.5. MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROGRAMAS DE SAÚDE. 
 
A poluição ambiental é a adição ou lançamento de qualquer substância ou forma 
de energia (luz, calor, som) ao meio ambiente em quantidades que resultem em 
concentrações maiores que as naturalmente encontradas. Os impactos ambientais 
são resultantes, portanto, da ação antrópica e desequilíbrio da biota. O primeiro 
passo rumo à cidadania ambiental é entender que, ao contrário do que muitos 
pensam, a sociedade humana não pode parar o seu desenvolvimento com a pre-
missa de que só assim evitam-se danos ao meio ambiente e a espécie humana. 
Deve-se pensar no desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambientalmente 
sustentável (DEMO, 1991). 
 
O termo “desenvolvimento sustentável” foi divulgado a partir de um documento 
chamado “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 
ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano 
de 1987. Neste documento o desenvolvimento é definido como àquele que atende 
as necessidades do homem sem que danos causais se estendam as futuras gera-
ções, considerando a preservação de recursos naturais, ambiente, cultura e tradi-
ção. Porém, romper com modelos de desenvolvimento sem critérios, é preciso a 
atitude de mudar comportamento, e mais, mudar dogmas e políticas. O envolvi-
mento da sociedade tem sido considerado uma condição básica não só para for-
mulação de políticas mais qualitativas e democráticas, mas também como para 
própria eficácia dos processos de planejamento de gestão e para a conquista do 
desenvolvimento sustentável, (GODIM, 1991). A sustentabilidade do desenvolvi-
mento está ligada à dinâmica do crescimento populacional. A criação de centros 
urbanos menores pode reduzir as pressões sobre as grandes cidades. 
  
A educação em saúde, desde que foi importada por Paula Souza entre 1917 e 
1918 (MERHY, 1984), ainda como educação sanitária, até nossos dias, passou 
por profundas modificações (COSTA, 1999). No entanto, foi muito forte sua atua-
ção dirigida a mudar comportamentos individuais e coletivos, objetivando “a utili-
zação correta dos serviços disponíveis, o respeito a medidas preventivas e a acei-
tação das recomendações médicas” (CANDEIAS, 1984), e o aumento da deman-
da dos serviços de saúde, através de recrutamento e retenção de usuários atua-
vam apenas no nível de proteção específica, e no nível secundário de prevenção 
das doenças, considerando este como resultado de comportamentos não saudá-
veis. Se esses comportamentos possuíam uma causa, era a falta de informação 
dos doentes ou daqueles em risco de adoecer. A educação em saúde se restringi-
a, assim, à transmissão de informações sobre as doenças, e apenas quanto a 
seus aspectos biológicos. Durante muitos anos, a “importância da ação educativa 
como medida para a redução dos problemas de saúde essencialmente originados 
por desigualdades sociais” foi inculcada nos profissionais de saúde, tornando-os 
“agentes de ação ideológica e de controle social” (ORNELLAS, 1981). Esta abor-
dagem, denominada educação empírico-racional teria, por objetivo, subsidiar “es-
colhas” informadas (GREENE E SIMONS-MORTON, 1984). 
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Infelizmente, hoje, a educação em saúde é vista ainda nesses moldes, talvez por-
que o enfoque crítico só venha sendo posto em prática por organizações não-
governamentais, independente das políticas públicas oficiais. BUSS (2000) refere 
como um dos grupos de conceituação para a promoção da saúde atividades diri-
gidas à transformação de comportamentos dos indivíduos e que estas atividades 
tenderiam a se concentrar em componentes educativos primariamente relaciona-
dos com riscos comportamentais passíveis de mudanças, que estariam, pelo me-
nos em parte, sob o controle dos próprios indivíduos. TEIXEIRA (1993) situa a e-
ducação em saúde junto ao saneamento, controle de vetores e imunização, entre 
outros, como um dos meios que compõem a tecnologia sanitária. Talvez para es-
capar da ameaça de verem seus trabalhos assim rotulados, vários autores, entre 
eles VALLA E STOTZ (1993) lançam mão do termo educação e saúde para desig-
nar um pensar e uma prática diferentes; Estrutura e sujeito são levados em conta, 
à medida que os estilos de vida são percebidos como tendo componentes subjeti-
vos e estruturais, também não esquecendo os conflitos de interesses sociais e 
políticos que perpassam a sociedade. 
 
Na promoção da saúde, a educação em saúde identificaria os fatores favoráveis e 
os desfavoráveis à escolha de estilos de vida promotores de saúde, participando 
no reforço dos primeiros e redução dos últimos, o que significa extrapolar o setor 
saúde. Como exemplos, podem ser citados: a oferta de atividades desportivas e a 
luta pela garantia de alimentos saudáveis; a participação da população deve ser 
“real”, segundo PINTO (1987), quando a população participa do processo de deci-
são. São consideradas as expectativas segundo os referenciais da população, 
mesmo que possam parecer acanhadas. 
 
No Brasil, fatores como a acentuação da pobreza, a degradação das famílias, a recor-
rência de doenças já extintas, o aparecimento de óbitos por doenças facilmente tratá-
veis, a piora dos indicadores social influenciou na valorização da família, promovendo 
mudanças na percepção de vários grupos sociais envolvidos com o indivíduo e a famí-
lia. Neste contexto o Programa Saúde na Família (PSF) surge como ação na década 
de 80 em comunhão do MS e a OMS como uma prática inovadora, priorizando a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde das pessoas e famílias, numa tentativa de 
desvincular o serviço de saúde da imagem e principalmente do fazer embasado na 
atividade hospitalar. Novas formas de pensar e agir em saúde e transformar as estra-
tégias tradicionais tornou-se parâmetros contextualizados permitindo modelos opera-
cionais inovadores, e afinados com as crenças e valores da família. O PACS (Progra-
ma de Agente Comunitário de Saúde) em parceria com o PSF tem como objetivo pro-
gramar e estabelecer as Ações Básicas em todos os municípios brasileiros Atuando e 
interagindo diretamente nas famílias, menos privilegiadas (PACS, MS, 2002,), contri-
buindo para o SIAB (Sistema de Informações de Ações Básicas) no planejamento de 
estratégias nas políticas de Saúde pública.  
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2.6. A MUNICIPALIZAÇÃO E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
A descentralização das ações e serviços de saúde vem ocorrendo por intermédio 
do chamado processo de municipalização. Objetivando transferir o poder do nível 
central para o nível periférico, o texto constitucional atribui ao município a condi-
ção de ente federado (Art. 1º e 18º), reconhecendo os governos municipais em 
seu papel de provedores dos serviços públicos essenciais. Quanto à área da saú-
de, o município recebe, pela Constituição (Art. 30, VII), a incumbência de atender 
à saúde da população com a cooperação técnica e financeira da União e dos es-
tados. 
 
No Relatório Final da IX Conferência Nacional de Saúde (1992), cujo tema era 
“Municipalização é o caminho”, está registrado:  

 
“A municipalização não pode significar apenas a transferência de unidades 
e serviços de saúde para os municípios. Essa transferência deve ser acom-
panhada dos recursos correspondentes que permitam seu pleno e adequa-
do funcionamento. A municipalização ultrapassa, no entanto, o simples re-
passe direto de recursos, implicando na gestão efetiva e no controle social, 
devendo ser um instrumento de democratização, garantindo-se o controle 
social do processo como estratégia fundamental para impulsionar toda a 
descentralização. (UnB, 1992:20).” 

 
O município é, de fato, a entidade político-administrativa que oferece melhores 
condições para a prática da participação popular na gestão da vida pública. A es-
sência do governo local reside em ser a autoridade que está mais perto das ne-
cessidades e reivindicações da população (JOVCHELOVITCH, 1993). É funda-
mental, portanto, que o município esteja articulado com a sociedade civil e, tam-
bém, com as outras esferas governamentais em relacionamento de auxílio mútuo, 
objetivando maior fortalecimento do papel de cada nível de governo. . Assim, esta 
tarefa não é exclusiva da administração do município, quando então se configura-
ria como prefeiturização (LOBO, 1990). 
 
A descentralização, ao colocar o Município como o ente federado responsável pe-
la saúde de seus cidadãos, traz implícita a questão da capacidade municipal para 
conduzir-se nesta tarefa que subentende gerenciar uma rede de serviços de saú-
de de composição pluriinstitucional, com visão de integralidade. GERSCHMAN 
(1995) assinala que, além das dificuldades relativas ao nível central do sistema, 
existem aquelas ligadas ao nível local no que diz respeito à “... falta de clareza e 
de definição quanto ao projeto de saúde e sua operacionalização pelas prefeituras 
locais” (GERSCHMAN, 1995:174). Para o desempenho dessas funções, segundo 
explicita a Lei 8.080, o município poderá contar com o auxílio do poder público 
estadual (Art. 17, III), ao qual cabe harmonizar, integrar e modernizar os sistemas 
municipais, devendo o governo federal (Art. 16, III) exercer o mesmo papel para 
com as unidades da Federação, conforme diz o Relatório Final da IX Conferência 
Nacional de Saúde (1992): O planejamento das ações de Saúde no âmbito muni-
cipal deve ser feito com base em critérios epidemiológicos, deve ser participativo e 
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contar com a cooperação técnica das instâncias estadual e federal, criando condi-
ções para capacitar recursos humanos do próprio Município: este processo deverá 
obedecer às diretrizes dos conselhos de saúde em todas as instâncias de governo 
(UNB, 1992). Por conseguinte, ao gestor municipal cabe “... dirigir um sistema de 
saúde mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, 
planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria” (MS, 1996:8). 
Em meio a tais requisitos está a apresentação do Plano Municipal de Saúde. A Lei 
8.142 tornou explícito que, nesse Plano, devem constar propostas de atenção à 
saúde que estarão baseadas nas diretrizes para a formulação da Política de Saú-
de do município advindas da Conferência Municipal de Saúde “... a ser convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saú-
de” (BRASIL, 1990b: 25.694).  
 
Cabe salientar que tanto a Conferência como o Conselho de Saúde devem ser 
instrumentos viabilizadores da prática da democracia participativa. As referências 
ao Plano Municipal de Saúde podem ser encontradas na Lei 8.080/90, Cap. IV, 
Art.15, incisos VIII e XVIII, onde se estabelece, como funções da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a elaboração do Plano de saúde articulado com a 
política de saúde e sua atualização periódica (BRASIL, 1990a). A Lei 8.142/90, no 
Art. 4, incisos III e IV, diz que os municípios, os estados e o Distrito Federal devem 
contar com Plano de Saúde para o recebimento dos recursos (BRASIL, 1990b).  
 
2.7. SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SNVE) E O SIS-

TEMA DE INFORMAÇÕES 
 
As doenças de origem comunitária sempre comprometeram a Saúde Pública 
constituindo um problema sem expectativas de controle até o século XX. Somente 
com a descoberta do ciclo epidemiológico de algumas doenças através da inter-
venção do avanço da era bacteriológica sob bases científicas (costa, 1999), foram 
organizadas grandes campanhas sanitárias, visando controlar doenças que com-
prometiam a atividade econômica, a exemplo da febre amarela, peste e varíola. 
 
Instituído em 1975, sancionado pela lei nº 6.259 e regulamentado pelo decreto 
78.231 do ano de 1976 e reorientado em 1990 com a lei nº 8.080 que cria o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nas suas conceituações e funções, estabelece a Vi-
gilância Epidemiológica como instrumento de observação sistemática e ativa de 
casos suspeitos ou confirmados. Assim o SUS apropria-se das informações pro-
duzidas e as utiliza como instrumento importante na consecução de planejamento, 
organização e operacionalização dos serviços de saúde. 
 
O principal instrumento que desencadeia as ações de Vigilância Epidemiológica é 
a Notificação Compulsória (NC) está prevista no decreto lei nº 78.231, artigo 44 de 
12.08.76 e refere que “é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária 
local os casos confirmados ou presumíveis, sendo obrigatório aos médicos e ou-
tros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis 
por organizações e estabelecimentos públicos e privados de saúde e ensino”. 
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A Notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de determinada doença 
ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde. Deve-
se notificar a simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do caso. 
Tem que ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário 
em caso de risco para comunidade, sempre se respeitando o direito de anonimato 
dos cidadãos (SINAN/MS, 2005). Segundo lei nº 8.080 é realizada em formulário 
padronizado pelo Ministério da Saúde, em três vias de cores diferentes, e cada cor 
possui uma destinação conforme a hierarquização do sistema de vigilância epide-
miológica e da instituição de saúde notificante. 
 
O conhecimento atualizado das condições de saúde da população decorre da rea-
lização de estudos e análises das informações disponíveis, especialmente as refe-
rentes ao conjunto de indicadores básicos selecionados para acompanhamento 
periódico. A precisão desse conhecimento, por sua vez, depende, em grande par-
te, da qualidade dos dados gerados nos sistemas de informação de saúde, o que 
pode estar influenciado por múltiplos fatores, técnicos e operacionais. O uso regu-
lar desses dados, por serviços e instituições acadêmicas da área de saúde, contri-
bui decisivamente para o progressivo aprimoramento dos sistemas e bases de 
dados e, conseqüentemente, para a consistência das análises realizadas. Em re-
lação à Vigilância Epidemiológica nada se faz sem a obtenção de informações. 
Por outro lado, um bom sistema de informações depende da periodicidade do flu-
xo de fornecimento dos dados e do criterioso preenchimento dos instrumentos de 
coleta (fichas de notificação e investigação, declaração de óbito, declaração de 
nascido vivo, boletins de atendimento, autorizações de internação, relatórios etc.). 
A transformação desses dados (valor quantitativo obtido para caracterizar um fato 
ou circunstância) em informações (análise descritiva dos dados) pode ser feita em 
todos os níveis do sistema de saúde. Para isso, faz-se necessário organizá-los em 
tabelas e gráficos, que, dependendo do grau de complexidade das análises, po-
dem ser realizados por todos os profissionais, ou por alguns com capacitação es-
pecífica. 
 
Considerando a relevância da informação para o processo de trabalho em saúde, 
a Lei 8080/90 prevê, em seu artigo 47, a organização pelo Ministério da Saúde, 
em articulação com os níveis estaduais e municipais do SUS, de um Sistema Na-
cional de Informações em Saúde - SIS, integrado em todo o território nacional, 
abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Denomina-se 
Sistema de informações ao conjunto de unidades de produção, análise e divulga-
ção de dados, que atuam com a finalidade de atender às necessidades de infor-
mações de instituições, programas, serviços. Podem ser informatizados ou manu-
ais. São desenvolvidos e implantados com o objetivo de facilitar a formulação e 
avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de 
tomada de decisões, a fim de contribuir para melhorar a situação de saúde indivi-
dual e coletiva. São funções dos SIS: planejamento; coordenação; supervisão dos 
processos de seleção, coleta, aquisição, registro, armazenamento, processamen-
to, recuperação, análise e difusão de dados e geração de informações. É impor-
tante salientar que, para a área de saúde, os dados produzidos fora do setor (de-
mográficos, de saneamento, documentais e administrativos) devem ser reconheci-
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dos e analisados, pois retratam variáveis que interferem diretamente no processo 
de planejamento em saúde. 
 
Dados não rotineiros e que são coletados esporadicamente, obtidos através de inqué-
ritos, levantamentos e estudos especiais, também são muito úteis às análises da situ-
ação de saúde e da vigilância epidemiológica. A coleta de dados deve ser racional e 
objetiva, visando à construção de indicadores epidemiológicos ou operacionais que 
atendam aos objetivos de cada programa ou instituição, evitando-se descrédito do 
sistema e desperdício de tempo e recursos. Para obtenção de recursos que alimentem 
a gestão administrativa de saúde e atendendo a Lei 8.142/90 do Plano Municipal de 
Saúde, compete a toda unidade de saúde, bem como as equipes de saúde pertinen-
tes à população a que presta serviço remeter as informações, semanais, quinzenas, 
mensais, trimestrais ou semestrais segundo a solicitação de cada sistema de informa-
ção. Tais informações geram o quadro epidemiológico de cada município, e assim 
garantindo recursos para manutenção dos programas de saúde para atendimento a 
comunidade.  A cadeia de informação em saúde tem como fonte principal a Notifica-
ção Compulsória, que quando encaminhada, gera o registro no sistema de informa-
ções, o qual alimenta através do Ministério da Saúde, os recursos que sustentam a 
unidade de saúde onde foi gerado o registro.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.1. ATIVIDADES PRELIMINARES 
 
3.1.1. Parâmetros para definição da área de estudo 

A área de estudo foi determinada a partir do fracionamento de um projeto maior 
em desenvolvimento pela Universidade Católica de Goiás no Mestrado de Ciên-
cias Ambientais e Saúde já referenciado, optando-se pela região sudeste do Esta-
do, incluindo 18 municípios (Anhanguera, Catalão, Caldas Novas, Campo Alegre, 
Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Marzagão, Nova Aurora, 
Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos e 
Urutaí) levando-se em consideração fatores como população, área territorial, dis-
tância de Goiânia, aspectos sociais e origem dos municípios. As amostras foram 
coletadas em ETA’s (Estação de Tratamento de Água), poços artesianos e córre-
gos, sendo uma amostra por município, a fim de verificar através de análise quími-
ca, a possibilidade de contaminação e contrastes entre os elementos estudados 
na saúde humana. 

3.1.2. Quadro Epidemiológico – Elaboração do Questionário. 
 
As informações relativas ao quadro epidemiológico de 18 municípios do sudeste 
goiano, foram levantadas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005 atra-
vés da aplicação de um questionário contendo 11 perguntas fechadas (objetivas) e 
uma aberta (subjetiva), como instrumento de pesquisa epidemiológica. Optou-se 
por este instrumento de pesquisa, por constituir o meio mais prático, rápido e eco-
nômico para obtenção de informações, além de possibilitar o levantamento de 
questões para o desfeche final do estudo. O questionário buscou elencar dados 
referentes às patologias mais freqüentes por Notificação Compulsória e mortalida-
de de cada município através de boletins do SIM (Sistema de Informação de Mor-
talidade) e SINAN (Sistema de Informação Nacional dos Agravos de Notificação), 
Programas de Saúde em execução, disponibilidade de recursos hídricos, Sanea-
mento básico, elaboração e freqüência de encaminhamento dos boletins epide-
miológicos à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás, e a disponibili-
dade de recursos hospitalares emergenciais para atendimento da comunidade, em 
18 municípios do Sudeste goiano. Utilizou-se como base à sistematização do gê-
nero de pesquisa de DEMO (1991). Dentre outros se optou pelo gênero de pes-
quisa prática, destinada a intervir na realidade para teorizar práticas, produzir al-
ternativas concretas e a comprometer-se com soluções. Segundo DEMO (1991): 
“Parece inegável que a prática pode ser questionadora, produtiva de conhecimen-
to para além de mero lugar de aplicação da teoria”. A população alvo foi: Gestores 
de saúde e/ou responsáveis técnicos, delegados, envolvidos diretamente com a 
elaboração de Boletins Epidemiológicos.  

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

44 

3.2. ATIVIDADES DE CAMPO 
 
As atividades de campo seguiram as orientações do Manual Técnico PGAGEM-
Brasil (CPRM, 2003). Os pontos de amostragem foram localizados através das 
coordenadas obtidas com GPS. 
O Instrumento de pesquisa epidemiológica foi aplicado após leitura e ciência da 
pesquisa através do Termo de Consentimento pelos entrevistados atendendo ao 
código de ética para pesquisa a cada entrevistado (foto 1). Nem todos os municí-
pios apresentaram os dados solicitados devido à ausência dos gestores, que por 
motivos alheios a esta pesquisa, não se encontravam no município. Dados suple-
mentares foram fornecidos por responsáveis técnicos (delegados) de alguns des-
ses municípios, pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás – SES-
GO, situada à Avenida Anhanguera nº 5195, Setor Coimbra – Goiânia – GO, e 
consultas ao banco de dados da SEPLAN-GO/SEPIN, SANEAGO, IBGE e DATA-
SUS.  
 

 
Foto 1 – Entrevista aos gestores – Novembro, 2005.  
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3.3. ATIVIDADES LABORATORIAIS 
 
No Laboratório de Espectroscopia Atômica da Universidade Católica de Brasília– 
UCB (foto 2) foram realizadas as análises químicas de forma multielementar por 
ICP – AES para os elementos: Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Se, Sr, V, Zn, Be e  Ti; e por cromatografia líquida para :Br, Cl, F, NO2, 
NO3, PO4 e SO4. 
 
 
 
 

 
   Foto 2 – Laboratório de Espectroscopia Atômica – ICP-AES/ UCB 2005 
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As atividades laboratoriais, para análise química  da água, obedecem à seqüência 
da figura 7, abaixo representada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FIGURA 7 – Atividades laboratoriais 

Cátions Ânions 

Filtragem Filtragem 

ICP-AES Cromatografia 

Lamin–CPRM 

Resultados 

Estatística 

Coleta água 

Parâmetros Químicos 

Lamin–CPRM  
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3.3.1.Coleta de Água 
 
 
Cada estação de amostragem recebeu uma numeração formada da sigla do nome 
do responsável pelo projeto (J) e (PR), acrescidas da letra A, referenciando as 
amostras de água e seguidas do número da amostra correspondente a cada local 
de coleta por município, coordenadas geográficas e localização (tabela 4). Foram 
realizadas 18 coletas sendo uma amostra de água por município totalizando 18 
amostras, das quais 04 coletadas de poços artesianos (Rio Quente, Davinópolis, 
Goiandira, e Anhanguera), 01 coletada no córrego Palmital (Urutaí) e 13 em ETA 
(Estação de Tratamento de Água), segundo consumo de água da população. 
 
 
TABELA 4 - Amostras (n=18) foram coletadas em agosto de 2005, com registro 

de localização e coordenadas geográficas realizado por GPS. 
         AMOSTRAS                                         COORDENADAS GEOGRÁFICAS                                                                                           
Nº Campo Nº Labor. LAT LONG ZN X Y Toponimia 
JA-5002 GHQ-496 205881 7969077 23 -18 20 52 -47 46 59 Eta Três Ranchos 
JA-5004 GHQ-498 201591 7981890 23 -18 13 54 -47 49 18 Eta Ouvidor 
JA-5006 GHQ-500 750783 8011943 22 -17 57 58 -48 37 55 Eta Marzagão 
JA-5108 GHQ-538 736984 8029594 22 -17 48 30 -48 45 51 Eta Rio Quente Poço Art. 
JA-5110 GHQ-540 752036 8038633 22 -17 43 30 -48 37 24 Eta Caldas Novas 
JA-5111 GHQ-541 794794 8065913 22 -17 28 25 -48 13 28 Eta Urutai/Cór. Palmital 
JA-5114 GHQ-544 801555 8039817 22 -17 42 29 -48 09 25 Eta Ipameri 
JA-5115 GHQ-545 794302 7970910 22 -18 19 52 -48 12 56 Eta Anhanguera Poço Art. 
JA-5116 GHQ-546 809684 7992699 22 -18 07 57 -48 04 25 Eta Goiandira Poço Art. 
JA-5117 GHQ-547 228456 7991655 23 -18 08 49 -47 33 59 Eta Davinópolis Poço Art. 
JA-5118 GHQ-548 205796 8047242 23 -17 38 32 -47 46 22 Eta Campo Alegre 
PR-5007 GHQ-565 188488 7990166 23 -18 09 18 -47 56 39 Eta Catalão 
PR-5010 GHQ-568 802336 7978034 22 -18 15 57 -48 08 27 Eta Cumari 
PR-5011 GHQ-569 789899 8001212 22 -18 03 30 -48 15 41 Eta Nova Aurora 
PR-5014 GHQ-572 757108 7993335 22 -18 08 01 -48 34 12 Eta Corumbaiba 
PR-5094 GHQ-619 768036 8083832 22 -17 18 54 -48 28 42 Eta Sta Cruz Goiás 
PR-5096 GHQ-621 774035 8083728 22 -17 18 55 -48 25 19 Eta Palmelo 
PR-5100 GHQ-625 791042 8087487 22 -17 16 45 -48 15 45 Eta Pires do Rio 
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3.3.2. Dosagem química multielementar da água 
 
As amostras de água foram analisadas de forma multielementar pelas metodologi-
as relacionadas na tabela 5. Após a coleta, as amostras foram filtradas, refrigera-
das a 4ºc em frascos âmbar, e encaminhadas para dosagem no Laboratório de 
Espectroscopia Atômica da Universidade Católica de Brasília – UCB – (Foto 3).  
 
TABELA 5 - Elementos e compostos químicos dosados nas amostras de água 
das ETA’s de 18 municípios do sudeste goiano e suas respectivas metodologias – 
2005. 
Metodologia Elementos químicos e compostos químicos 
ICP-AES Al, As, B, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fé, Li, Mg, Mn,     

Mo, Ni Pb, Se, Sr, Ti, V, Zn 
 

CROMATOGRAFIA F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4 

 
 

 
                Foto 3 – Acondicionamento das amostras no laboratório da UCB 
                               Janeiro, 2006 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

49 

3.3.3. Estudo epidemiológico 
  
Os dados estatísticos absolutos adquiridos do banco de dados foram submetidos 
a percentuais processados em análise para cada município e ao sudeste como um 
todo. 
 
3.4. TRATAMENTO DOS DADOS  
 
3.4.1. Água 
 
 O tratamento estatístico e as matrizes de correlação das amostras foram realiza-
dos com o software OASIS 6.1 – módulo Chimera. A primeira determinação reali-
zada foi a obtenção individual dos parâmetros estatísticos de cada elemento quí-
mico (média aritmética, desvio padrão e valores anômalos de 1ª, 2ª e 3ª ordens) e 
a construção das matrizes de correlação destes elementos. A partir destas deter-
minações, foram definidas as associações geoquímicas (afinidades entre os ele-
mentos) que constituíram a base para a confecção dos mapas de distribuição dos 
elementos químicos selecionados. 
Para confecção dos mapas de distribuição dos elementos, foi utilizado o Geosoft 
Mapping and Processing System (MPS), associado a um software de modelamen-
to da empresa canadense Geosoft. Estes mapas são apresentados em formas de 
figuras de acordo com as associações estabelecidas através das matrizes de cor-
relação.  
 
3.4.2 Quadro epidemiológico 
 
Após aplicação dos questionários em cada município em estudo, os dados coleta-
dos foram tabulados e comparados em relação aos valores percentuais determi-
nados pelos índices de cobertura em atendimento ao Ministério da Saúde (MS) e a 
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), na Atenção Básica em Saúde, 
bem como observando correlação entre o consumo de água e os agravos que a-
cometem a população. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
4.1. ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA 
 
Os resultados das concentrações analisadas através de ICP-AES são apresenta-
dos na tabela 6, com exceção dos resultados das concentrações dos elementos: 
Al, As, B, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Se, Be, Ti, que apresentaram valores abaixo da de-
tecção do método, os quais não foram considerados. As concentrações das análi-
ses destes elementos são apresentadas no Anexo (2). 
 
 
TABELA 6 - Concentrações (mg/L) dos elementos químicos de 18 amostras de 
água das ETA’s de 18 municípios do sudeste goiano coletadas agosto, 2005, do-
sadas por ICP – AES. 
MUNICÍPIOS AMOSTRAS Ba Ca Fe Li Mg Mn Pb Sr Zn   
Eta Três Ran-
chos JA-5002 0,004 2,66 0,006 0,002 0,41 0,005 0,049 0,009 0,237   
Eta Ouvidor JA-5004 0,041 3,77 0,007 0,002 1,35 0,012 0,005 0,033 0,004   
Eta Marzagão JA-5006 0,009 4,01 0,005 0,002 1,77 0,020 0,005 0,021 0,004   
Eta Rio Quen-
te Poço Art. JA-5108 0,017 13,2 0,018 0,002 3,51 0,022 0,005 0,062 0,013   
Eta Caldas 
Novas JA-5110 0,004 1,37 0,009 0,002 0,61 0,002 0,005 0,007 0,004   
Eta Urutai/Cór. 
Palmital JA-5111 0,023 6,47 0,007 0,002 3,73 0,011 0,005 0,036 0,005 
Eta Ipameri JA-5114 0,014 3,78 0,014 0,002 0,87 0,004 0,005 0,015 0,011   
Eta Anhangue-
ra Poço Art. JA-5115 0,010 8,48 0,019 0,007 2,71 0,013 0,005 0,051 0,032   
Eta Goiandira 
Poço Art. JA-5116 0,043 5,07 0,007 0,002 2,28 0,001 0,005 0,027 0,007   
Eta Davinópo-
lis Poço Art. JA-5117 0,032 9,80 0,033 0,002 5,56 0,067 0,005 0,089 0,008   
Eta Campo 
Alegre JA-5118 0,004 7,55 0,046 0,002 0,16 0,003 0,005 0,019 0,006   
Eta Catalão PR-5007 0,024 3,73 0,037 0,002 0,78 0,004 0.005 0,022 0,089   
Eta Cumari PR-5010 0,025 10,7 0,013 0,002 2,27 0,039 0,005 0,045 0,012   
Eta Nova 
Aurora PR-5011 0,031 8,97 0,021 0,002 3,19 0,006 0,005 0,040 0,007   
Eta Corumbai-
ba PR-5014 0,009 6,47 0,016 0,002 3,51 0,016 0,005 0,047 0,010   
Eta Sta Cruz 
Goiás PR-5094 0,031 4,78 0,010 0,002 2,74 0,007 0,005 0,031 0,004   
Eta Palmelo PR-5096 0,032 6,43 0,004 0,002 1,94 0,024 0,005 0,038 0,002   
Eta Pires do 
Rio PR-5100 0,040 5,28 0,168 0,002 2,1 0,008 0,005 0,034 0,001   
 
Análises realizadas no Laboratório de Espectroscopia Atômica da UCB 
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As concentrações determinadas através de cromatografia são apresentados na 
tabela 7, com exceção dos compostos químicos Br, V, NO2, e PO4 (por apresen-
tar valores baixos, não consideráveis) os quais são apresentados no anexo 3. Os 
valores de concentração dos elementos da amostra JÁ – 5111 da ETA do municí-
pio de Urutaí dosada por cromatografia não contém resultados devido à quebra de 
tubo de ensaio que continha a amostra.  
 
 
TABELA 7 - Concentrações (mg/L) dos elementos químicos de 18 amostras de 
água das ETA’s de 18 municípios do sudeste goiano em agosto de 2005, dosadas 
por cromatografia. 
 

Análises realizadas no Laboratório de Espectroscopia Atômica da UCB 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO AMOSTRAS F Cl NO2     Br NO3 PO4 SO4 
Eta Três Ranchos  JA-5002 0,55 0,41 0,1 0,05 0,4 0,2 1,0 
Eta Ouvidor JA-5004 0,58 1,42 0,1 0,05 0,3 0,2 2,1 
Eta Marzagão JA-5006 0,61 1,20 0,1 0,05 0,2 0,2 6,3 
Eta Rio Quente Poço 
Art. JA-5108 0,05 0,05 0,2 0,05 0,2 0,2 1,0 
Eta Caldas Novas JA-5110 0,91 0,91 0,1 0,05 0,2 0,2 1,9 
Eta Urutai/Cór. Palmi-
tal JÁ-5111 Não tem resultados 
Eta Ipameri JA-5114 0,66 0,83 0,1 0,05 0,2 0,2 3,5 
Eta Anhanguera 
Poço Art. JA-5115 0,05 3,02 0,1 0,05 2,6 0,2 2,6 
Eta Goiandira Poço 
Art. JA-5116 0,06 0,05 0,2 0,05 0,1 0,2 0,1 
Eta Davinópolis Poço 
Art. JA-5117 0,07 0,05 0,2 0,05 0,3 0,2 0,2 
Eta Campo Alegre JA-5118 1,06 0,61 0,1 0,05 0,1 0,2 3,5 
Eta Catalão PR-5007 0,43 1,41 0,1 0,05 0,3 0,2 4,2 
Eta Cumari PR-5010 0,84 2,46 0,1 0,05 0,4 0,2 15,5 
Eta Nova Aurora PR-5011 0,67 2,13 0,1 0,05 0,6 0,2 7,60 
Eta Corumbaiba PR-5014 0,67 4,72 0,1 0,05 0,3 0,2 17,9 
Eta Sta Cruz Goiás PR-5094 0,11 2,5 0,1 0,05 6,3 0,2 0,7 
Eta Palmelo PR-5096  0,76 2,75 0,1 0,05 1,9 0,2 3,6 
Eta Pires do Rio PR-5100 0,72 1,93 0,1 0,05 0,5 0,2 2,7 
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Após obtenção das concentrações dos elementos e compostos químicos na água, 
os dados foram submetidos ao tratamento estatístico utilizando-se o programa 
OASIS Montaj v. 6.1, com o módulo Chimera. Foram relatados para cada elemen-
to e composto químico estudado, os valores mínimos (Xmin) e máximos (Xmax) 
das concentrações, médias aritméticas (X) e desvio padrão (S). Estes valores es-
tão relacionados na tabela 8. 
 
 
TABELA 8 - Valores mínimos máximos e sumário estatístico das concentrações 
dos elementos químicos de 18 amostras de água das ETA’s de 18 municípios do 
sudeste goiano, coletadas em agosto, 2005. 
Elemento Xmin Xmax X S 
Ba 0.004 0.043 0.021 0.013 
Ca 1.370 13.200 6.257 3.065 
Cl 0.050 4.720 1.555 1.271 
F 0.050 1.060 0.517 0.330 
Fe 0.004 0.168 0.024 0.037 
Li 0.002 0.007 0.002 0.001 
Mg 0.160 5.560 2.193 1.390 
Mn 0.001 0.067 0.066 0.016 
NO3 0.100 6.300 0.870 1.550 
Pb 0.005 0.049 0.007 0.010 
SO4 0.100 17.900 4.926 5.253 
Sr 0.007 0.089 0.034 0.019 
Zn 0.001 0.237 0.025 0.056 

*OASIS Montaj v. 5.1.8, com o módulo Chimera 
 
 
 
 
 
A partir destes dados estatísticos foram calculados os limites de primeira, segunda 
e terceira ordens. Valores de 3º ordem correspondem àqueles situados entre o 
valor médio mais um desvio padrão e o valor médio mais dois desvios padrão. Va-
lores de 2º ordem estão entre os valores maiores que o valor médio mais dois 
desvios padrão e o valor médio mais três desvios padrão. Valores de 1º ordem 
correspondem a valores maiores que o valor médio mais três desvios padrão. En-
tão, valores de 1º ordem correspondem às maiores concentrações encontradas. 
Estes valores para cada elemento estão relacionados na tabela 9.  
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TABELA 9 – Valores de 1º, 2º, e 3º ordens de cada elemento e composto químico 
dosado em 18 amostras de água das ETAs de 18 municípios do sudeste goiano 
(agosto, 2005) e valores máximos permitidos (mg/L) constantes na Portaria 1469 
de 29 de dezembro de 2000, Portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério 
da Saúde e Resolução 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA. 
 

Elemento 

1ª Or-
dem 
> (X+ 
3S) 

2ª Ordem 
(X+2S) – 
(X+3S) 

3ª Ordem 
(X+S) –(X+2S) 

Port. 1469 
FUNASA 
VMP1 

Port. 518 
M. S. 

25/03/2004 

Resolução 
357  CONA-
MA 

17/03/2005 
Ba >0.060 0.047- 0.060 0.034 - 0.047 0,7 0,7 0,7 
Ca >14.452 12.387-14.452 9.322 - 12.387 - - - 
Cl > 5.368 4.097-5.368 2.826 - 4.097 250 250 250 
F >1.507 1.177- 1.507 0.847- 1.177 1,5 1,5 1,4 

Fe >0.135 0.074- 0.135 0.061-0.074 0,3 0,3 0,3 
Li >0.005 0.004-0.005 0.003 -0.004 - - 2,5 

Mg >6.363 4.973-6.363 3.583-4.973 - - - 
Mn >0.114 0.098-0.114 0.082-0.098 0,1 0,1 0,1 
NO3 >5.520 3.970-5.520 2.420-3970 10 10 10 
Pb >0.037 0.027-0.037 0.017-0.027 0,01 0,01 0,01 

SO4 >20.685 15.432-20.685 10.179-15.432 250 250 250 
Sr >0.091 0.072-0.091 0.053-0.072 - - - 
Zn >0.168 0.112-0.168 0.081-0.112 5,0 5,0 0,18 

         1 VMP = Valor Máximo Permitido. X – Média Aritmética, S – Desvio Padrão.  
 
 
 
 
Após a obtenção dos limites de 1ª, 2ª e 3ª ordens, as concentrações dos elemen-
tos químicos que se enquadraram nestes limites foram padronizadas cada um 
com uma cor para representação da concentração como mostra a tabela 10. Os 
Valores de 3ª ordem (concentração representada pela cor verde); valores de 2ª 
ordem (concentração representada pela cor azul); e valores de 1ª ordem (concen-
tração representada pela cor vermelha). As concentrações abaixo do limite de 3ª 
ordem foram consideradas como valores background. 
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TABELA 10 – Classificação dos elementos segundo níveis e limites de concentrações de 1ª(vermelha), 2ª(azul) e 
3ª(verde) ordens. 

 

ELEMENTOS AMOSTRA MUNICÍPIO 
Al As B Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe Li Mg Mn 

JA-5002 Eta Três Ranchos              
JA-5004 Eta Ouvidor    0,041          
JA-5006 Eta Marzagão              
JA-5108 Eta Rio Quente Poço Art.     13,2         
JA-5110 Eta Caldas Novas              
JA-5111 Eta Urutai/Cór. Palmital            3,73  
JA-5114 Eta Ipameri              
JA-5115 Eta Anhanguera Poço Art.           0,01   
JA-5116 Eta Goiandira Poço Art.    0,043          
JA-5117 Eta Davinópolis Poço Art.     9,8       5,56  
JA-5118 Eta Campo Alegre              
PR-5007 Eta Catalão              
PR-5010 Eta Cumari     10,7         
PR-5011 Eta Nova Aurora              
PR-5014 Eta Corumbaiba              
PR-5094 Eta Sta Cruz Goiás              
PR-5096 Eta Palmelo              
PR-5100 Eta Pires do Rio    0,04      0,168    

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

55 

 
Tabela 10 – Continuação 

                                            Elementos (continuação)                                                         
AMOSTRA MUNICÍPIO 

Mo Ni Pb Se Sr V Zn Be Ti F Cl NO2 Br 
JA-5002 Eta Três Ranchos   0,05    0,24       
JA-5004 Eta Ouvidor              
JA-5006 Eta Marzagão              
JA-5108 Eta Rio Quente Poço Art.     0,06         
JA-5110 Eta Caldas Novas          0,91    
JA-5111 Eta Urutai/Cór. Palmital           
JA-5114 Eta Ipameri              
JA-5115 Eta Anhanguera Poço Art.           3   
JA-5116 Eta Goiandira Poço Art.              
JA-5117 Eta Davinópolis Poço Art.     0,09         
JA-5118 Eta Campo Alegre          1,06    
PR-5007 Eta Catalão       0,09       
PR-5010 Eta Cumari              
PR-5011 Eta Nova Aurora              
PR-5014 Eta Corumbaíba           4,7   
PR-5094 Eta Sta Cruz Goiás              
PR-5096 Eta Palmelo              
PR-5100 Eta Pires do Rio              
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As concentrações dos elementos químicos Bário (Ba), Lítio (Li) e Ferro (Fe) apesar de 
apresentarem valores de 3ª e 1ª ordem, respectivamente, nos municípios de Ouvidor, 
Goiandira e Pires do Rio (para o Bário), Anhanguera (Lítio) e Pires do Rio (Ferro) são 
valores estatisticamente insignificantes se comparados as Portarias do MS, FUNASA e 
CONAMA. Do ponto de vista da ação biológica destes elementos, vale considerar que o 
Bário é um elemento muito tóxico acima do teor permitido e a sua ingestão provoca ele-
vação da pressão sanguínea por vasodilatação e bloqueio do sistema nervoso; O Lítio é 
um elemento que quando ingerido em quantidades acima dos permitidos provoca mu-
dança de humor e está diretamente relacionado a problemas mentais; O Ferro de essen-
cial função no organismo humano, quando consumido em doses elevadas pode provocar 
problemas e doenças no trato gastrintestinal, em especial diarréias que conduzem à de-
sidratação (CORTECCI, 2005). 
Os elementos Flúor (F) e Cloro (Cl) apresentaram concentrações de 3ª e 2ª ordens, res-
pectivamente nos municípios de Caldas Novas, Campo Alegre e Anhanguera e Corum-
baíba. Valores estes, estatisticamente insignificantes para pesquisa. Os efeitos do Flúor 
para saúde humana estão relacionados à fluorose quando ingeridos em doses superiores 
àquelas permitidas pelas portarias do MS, FUNASA e resolução 357, do CONAMA. O 
Cloro quando em altas concentrações na água ou no ar produz irritações e queimaduras 
na pele e mucosas, desconforto respiratório, em doses elevadas pela exposição pode 
provocar edema pulmonar. 
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Após a obtenção dos valores de 1ª, 2ª e 3ª ordem, utilizando o software OASIS, foi con-
feccionada a matriz de correlação dos cátions e ânions dosados na água. A matriz de 
correlação é representada pela figura 8. Pode-se observar que os cátions e ânions corre-
lacionam-se em diferentes níveis de significância, podendo apresentar correlações muito 
fortes, fortes, moderadas, fracas, muito fracas e nulas.  
 
 
 

 
FIGURA 8 - Matriz de correlação. 
 

MCAS – UCG 
Vitor, Rodolfo J. 
2005 
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A partir da matriz de correlação foi possível determinar as correlações mais expressivas 
entre os elementos químicos com nível de significância de 95%. As correlações mais 
significativas foram: CPb-Zn= 0.93, com o nível de significância mais elevado, seguido por 
CSr-Mg=0.89, CSr-Mn=0.81, CSr-Ca = 0.79. Através da matriz de correlação foram detectadas 
duas associações mais significativas dos elementos químicos: Associação 1: Sr-Mg- 
Mn- Ca e Associação 2: Pb- Zn. Tais associações podem ser visualizadas através dos 
mapas geoquímicos. 
Segundo MAIA (2004) os mapas geoquímicos podem identificar áreas com excesso de ele-
mentos químicos potencialmente tóxicos, bem como áreas com deficiência de elementos 
essenciais, e podem ser úteis em vários trabalhos e investigações tanto na área da geoquí-
mica ambiental como da saúde. Para a visualização da distribuição geográfica foram confec-
cionados mapas de distribuição de cada um dos elementos das associações. 
 
A primeira associação: Sr-Mg-Mn-Ca (Figuras 9, 10, 11 e 12), assume uma tendência 
de distribuição na região setentrional da área, com exceção do Mg que também se con-
centra na região norte da área. A amostra JA – 5117 coletada na ETA do município de 
Davinópolis (Poço Art.) apresentou concentração de 2ª ordem, tanto para o Sr quanto 
para o Mg e Mn e concentração de 3ª ordem para o Ca. A amostra JA - 5111 coletada na 
ETA do município de Urutaí apresentou concentração de 3ª ordem para o Mg. A amostra 
JA – 5108 coletada na ETA do município de Rio Quente (poço Art.) apresentou concen-
tração de 2ª ordem para o Ca e 3ª ordem para o Sr e Mg. A amostra JA – 5115 coletada 
na ETA do município de Anhanguera apresentou concentração de 2ª ordem para o Mn e 
Sr; A amostra PR – 5007 coletada na ETA do município de Corumbaíba apresentou  
concentração de 2ª ordem para o Mg e Sr. A amostra PR – 5010 coletada na ETA do 
município de Cumari  apresentou concentração de 2ª ordem para o Ca e Mn. 
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A Figura 9 apresenta a distribuição do Estrôncio (Sr). Sua maior concentração é obser-
vada nas regiões sudeste e sudoeste da área, nos municípios de Davinópolis (com a 
maior concentração), Corumbaíba, Anhanguera e Rio Quente com concentrações que 
variam de 0,052 a 0,072. O Sr é um elemento com propriedades químicas similares ao 
Ca, porém radioativo (Sr -90) podendo interferir na saúde humana quando consumido em 
grandes concentrações interagindo no material genético e danos relacionados a abortos, 
defeitos congênitos e mortes neonatais (BERRIGAN, 2003). 
 
 
 

     
FIGURA 9 – Mapa de Distribuição do Sr (Estrôncio): Davinópolis – JA-5117, 
                    Anhanguera – JA-5115, Rio Quente – JA-5108 e Corumbaíba – 
                    PR-5014 
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O mapa de distribuição do Magnésio (Mg), apresentado na figura 10, revela os maiores 
níveis de concentração na região norte, sudeste e sudoeste, registrado nos municípios 
de Davinópolis, Corumbaíba, Rio Quente e Urutaí. O Magnésio é um elemento que se 
associa ao Ca tendo ação biológica diretamente ligada ao processo da ação muscular 
(contração e relaxamento da fibra muscular) e desintoxicação alimentar, na reconstitui-
ção da flora bacteriana intestinal. Na deficiência do Mg são observadas doenças cardio-
vasculares e falhas na ação muscular, do contrário, pelo excesso a elefantíase não filári-
ca e a podoconicose (CORTECCI, 2005). 
 
 
 

      
FIGURA 10 – Mapa de Distribuição do Mg (Magnésio) (Davinópolis – JA-5117, Rio 
                      Quente – JA-5108, Corumbaíba – PR-5014 e Urutaí – JA-5111) 
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O Manganês (Mn) é um elemento que se armazena nos ossos, fígado e rins que 
quando utilizado em altas concentrações, inalado ou oralmente, provoca efeitos 
adversos no sistema nervoso e respiratório (BIGAZZI, 1996). O mapa de distribu-
ição do Mn na área é apresentado na figura 11, onde observá-se uma tendência 
nas regiões meridional, SE e Sul, atingindo os municípios de Davinópolis, Cuma-
rí, Palmelo e Anhanguera.    
 
 
 

  
 FIGURA 11 – Mapa de Distribuição do Mn (Manganês) (Davinópolis- JA-5117,  
                       Cumarí – PR-5010, Palmelo – PR-5096 e Anhanguera- JA-5115) 
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A ação biológica do Cácio (Ca) está relacionada às funções da ação muscular, coagula-
ção sanguínea e consequentemente ao equilíbrio dos sistemas do organismo humano. 
Sua deficiência pode ocasionar Raquitismo, distúrbios nervosos, câimbras e convulsões, 
o excesso as poliartroses e litíase renal (CORTECCI, 2005). A sua distribuição na área 
de estudo ocupa as regiões sudeste, sudoeste e sul (figura 12), atingindo os municípios 
de Rio Quente, Cumarí e Davinópolis. 
 
 

    
FIGURA 12 – Mapa de Distribuição do Ca (Cálcio) (Rio Quente – JA-5108), 
                      (Cumari –PR-5010) e (Davinópolis- JA-5117) 
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A segunda associação: Pb-Zn (Figuras 13 e 14) é predominante na região NE, SE e sul 
da área. A amostra JA – 5002 coletada na ETA do município de Três Ranchos apresen-
tou concentração de 1ª ordem tanto para o Pb quanto para o Zn enquanto que a amostra 
JÁ-5004 coletada na ETA do município de Ouvidor apresentou concentração de 2ª or-
dem para o Pb. A amostra PR – 5007 coletada na ETA do município de Catalão, apre-
sentou concentração de 3ª ordem para o Zn. 
 
Mais assimilado pelas vias aéreas respiratórias do que pela ingestão hídrica e alimentar, 
o Chumbo (Pb) não é um elemento tão essencial para o organismo humano, porém mui-
to disponível na crosta terrestre. Sua ação biológica está associada à manutenção dos 
processos bioquímicos cerebrais. A deficiência do Pb no organismo pode provocar alte-
rações na produção de hemoglobina e letargia, quando em excesso o Saturnismo, Insufi-
ciência renal aguda e desordens neurológicas (CORTECCI, 2005). A sua distribuição na 
área, apresentada na figura 13, é predominante na região Sul e NE, atingindo os municí-
pios de Três Ranchos e Ouvidor. 
 
 

   
FIGURA 13 – Mapa de Distribuição do Pb (chumbo) - (Três Ranchos – JA-5002 e  
                       Ouvidor - JA-5004)  
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O mapa de distribuição do Zinco (Zn), apresentado na figura 14, revela o predomínio do 
elemento na região Sul e SE, nos municípios de Três Ranchos e Catalão. A ação biológi-
ca do Zn está associada ao metabolismo de proteínas e carboidratos, sua deficiência 
está relacionada a distúrbios comportamentais, gastrintestinais, hipogonadismo, disfun-
ções sexuais, cancerogêneses e malformações congênitas, enquanto que o excesso a-
lém de sinais e sintomas de epigastralgia, vômitos e dores torácicas, pode ocasionar da-
nos pancreáticos e aumento dos níveis de colesterol (CORTECCI, 2005). 
 
 
 

   
FIGURA 14 – Mapa de Distribuição do Zinco (Zn)- (Três Ranchos – JA-5002 e 
                       Catalão – PR-5007)  
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Tratando-se da área de estudo que revela aspectos geológicos voltados para predomi-
nância de rochas alcalinas do grupo Araxá e devido à disponibilidade hídrica da região, a 
ação antrópica tem marcante contribuição para possíveis contaminações do corpo das 
águas. Enquanto que as águas procedentes de poços artesianos e córregos não são tra-
tadas, o tratamento dispensado à água nas Estações de Tratamento de água para distri-
buição e consumo da população, é assegurado. Dos 18 municípios do Sudeste goiano, 
pesquisados, as concentrações de elementos traços a partir das associações 1 e 2 são 
predominantemente registradas em Davinópolis (Sr-Mg- Mn-Ca) Três Ranchos (Pb-Zn), 
Corumbaíba (Sr-Mg), Rio Quente (Ca-Mg-Sr), Anhanguera (Sr e Mn), Cumarí (Mn e Ca), 
Ouvidor (Pb), Urutaí (Mg) e Catalão (Zn).Concentrações nestes limites apresentam valo-
res estatisticamente significativos, que não estão relacionados à qualidade da amostra 
em questão. Uma amostra pode apresentar um valor de 1ª ordem em relação às demais 
amostras, e este valor estar abaixo dos valores considerados prejudiciais à qualidade da 
água. Para comparação da magnitude destes dados em aplicações práticas e para auxí-
lio na interpretação dos resultados obtidos, também foram relacionados na tabela 7 os 
Valores Máximos Permitidos – VMP da água para consumo humano, defendidos pelas 
portarias 1469 do Ministério da Saúde de 29 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000), ree-
ditados pela portaria 518 do Ministério da Saúde de 25 de março de 2004 (BRASIL, 
2004a) que revogou a Portaria 1469. Ainda, para fins de comparação fora utilizado a Re-
solução Nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA. 
 
 
4.2. QUADRO EPIDEMIOLÓGICO 
 
 

O objetivo das visitas realizadas no período de novembro de 2005 a fevereiro de 2006, 
as Secretarias Municipais de Saúde nos municípios, foi entrevistar os gestores de saúde 
e/ou representantes (delegados), para aplicação do instrumento de pesquisa, após ciên-
cia do mesmo. O instrumento é mostrado no anexo 1. Com o resultado das entrevistas 
foi realizada a tabulação dos dados obtidos e confeccionado o sumário, como mostra a 
tabela 11. 
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TABELA 11 - Sumário do questionário aplicado nas secretarias municipais de saúde em 18 municípios, abaixo relaciona-
dos, do sudeste goiano – dezembro/2005 a fevereiro/2006. 
 MUNICÍPIOS 
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1. O Município possui Hospital capacitado para 
atender a população? N S N S N N N S N N N N N N S N N N 

2. Em caso emergencial o paciente é assistido E E E M E E E M E E E E E E E E E E 
3. Quantas viaturas/ambulâncias o município possui 
em funcionamento? 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

4. Existe equipe do PSF, no município? S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

5. As Equipes do ESF são completas? N S N S N N N S N N N N N N S N N N 

6. Freqüência de encaminhamentos dos boletins A T S S S A A A A A A S S S S A A S 

7. Programas de Saúde desenvolvidos   P   To    P   To    P   P   P   To  P    P    P   P    P    To   To   P   P  To 
8. Doenças mais freqüentes e imunização  * A cobertura de imunização e as patologias estão apresentadas nas Tabelas  10 e 11 

9. Disponibilidade de Recursos hídricos Naturais S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
10. Abastecimento de água PA ETA ETA ETA ETA ETA PA ETA PA ETA ETA ETA PA ETA ETA ETA ETA Co 

11. Saneamento básico P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
12. Destino dos dejetos * Os resultados estão apresentados na Tabela 15 

Legenda: S= Sim; N=Não: E= Encaminhado; M=Município; P= Parcial;  A= Anual; S= Semestral; T= Trimestral ; ETE= Estação de Trata-
mento de Esgotos   PA=Poço Artesiano; Co= Córrego; ETA= Estação de Tratamento de Água; To =Todos 
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As figuras 15 e 16 mostram que apenas 2 (11.11%) dos municípios (Catalão e I-
pameri) possuem hospital com suporte para atender a população em caso emer-
gencial e 16 (88.89%) não oferece o serviço pela falta de Recursos Materiais (e-
quipamentos, aparelhos e estruturas físicas) e Recursos Humanos (capacitados). 
É observado que apesar de quatro hospitais apresentarem suporte ou capacitação 
para o atendimento emergencial, apenas dois oferece recurso integral ao paciente, 
este dado é justificado pela falta de manutenção de equipamentos como tomógra-
fos, aspiradores, monitores ou mesmo pela ausência de profissionais capacitados 
para assistência necessária. 
                                                      

11,11%

88,89%

Sim
Não

  
FIGURA 15 – Municípios do sudeste goiano com hospital capacitado para atender 
a população. 

11,11%

88,89%

No Município
Encaminhados

  FIGURA 16 – Assistência Emergencial – Municípios sudeste, Goiás.  
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Todos os municípios possuem pelo menos uma viatura/ambulância (em condições 
de funcionamento) para transporte e encaminhamentos de pacientes a outros mu-
nicípios de referência, quando necessário, como mostra a figura 17. 
 

61,12%

33,33%

5,55%

Possuem 01
Possuem 02
Possuem 03

FIGURA 17- Disponibilidade de viaturas/ambulâncias – Municípios 
 Sudeste/Goiás. 
 
 
Todos os municípios pesquisados possuem pelo menos uma Equipe do Programa 
Saúde Família desempenhando Ações Básicas de Saúde. A figura 18 mostra que 
a Assistência das Equipes do PSF está presente em todos os municípios, porém 
em 14 (77.78%) deles estas Equipes estão incompletas, falta o profissional médico 
ou Enfermeiro e na maioria não possuem o profissional odontólogo. Os municípios 
que apresentam Equipes completas são: Caldas Novas, Catalão, Ipameri e Pires 
do Rio.  
 
 

22,22%

77,78%

Sim
Não

 
FIGURA 18 – Equipes do PSF – Municípios sudeste/ Goiás. 
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A freqüência de encaminhamento de boletins epidemiológicos a Secretaria de Es-
tado de Saúde do Estado de Goiás é trimestral apenas em um município (5.55%) - 
Caldas Novas, semestral em 8 (44.45%) municípios e anual em 9 (50%) municí-
pios (figura 19). Segundo o SNVE-MS (Sistema Nacional de Vigilância Epidemio-
lógica) os boletins epidemiológicos devem ser encaminhados mensalmente ou no 
máximo, trimestralmente. 
 
                

5,55%

44,45%
50% Trimestral

Semestral
Anual

FIGURA 19 - Freqüência de encaminhamento de boletins epidemiológicos – Muni-
cípios do sudeste/ Goiás. 
 
 
 
 
Dos programas de saúde ditados pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa da 
criança tem a maior cobertura com 89% dos quais 64.6% ,como mostra a tabela 
12, a que se refere à atenção ao Programa Nacional de Imunização (PNI) e parci-
almente ao Programa de Assistência Integral a Saúde da Criança (PAISC) de 0 a 
5 anos de idade. O Programa da Mulher alcança uma margem de cobertura de 
88% (prevenção do câncer do colo uterino e pré-natal). Os Programas relaciona-
dos à assistência integral ao Adulto (PAISA) apresentam cobertura de 61.12%, 
destacando a assistência ao hipertenso e diabético. Outros Programas como con-
trole das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), Hanseníase, Tuberculo-
se, Teste do Pezinho, Distribuição de Preservativos, Prevenção de Câncer de 
Mama, Idoso, Tabagismo, Automassagem, Shantala e Acunputura apresentam 
cobertura de 33.33% (Figura 20).  
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TABELA 12 - Percentual de Cobertura de Imunização em 18 municípios do sudes-
te goiano – Goiás, 2005. 

MUNICÍPIO              PERCENTUAL 
Anhanguera 76,1 
Caldas Novas 56,6 
Campo Alegre de Goiás 74,3 
Catalão 70,1 
Corumbaíba 50,1 
Cumari 73,9 
Goiandira 81,6 
Ipameri 59,1 
Davinópolis 67,8 
Marzagão 45,6 
Palmelo 58,0 
Pires do Rio 61,9 
Nova Aurora 59,9 
Ouvidor 59,1 
Rio Quente 69,5 
Santa Cruz de Goiás 57,1 
Três Ranchos  83,1 
Urutaí  59,8 

               Total                                                                                       64,6% 
      Fonte: Programa Nacional de Imunizações-PNI / MS 
 
 

89,00%

61,12%

88,88%

33,33%

0%

25%

50%

75%

100%

Infantil Adulto Feminino Outros

FIGURA 20 – Programas de Saúde desenvolvidos – Municípios do sudeste/ Goi-
ás. 
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A figura 21 mostra a cobertura de imunização (vacinal) nos municípios, comparada 
à meta do Programa Nacional de Imunização (95%) do Ministério da Saúde 
(PNI/MS). Os percentuais mais baixos de cobertura são encontrados nos municí-
pios de Corumbaíba (50.1%) e Marzagão (45.6%) e as maiores coberturas nos 
municípios de Três Ranchos (83.1%) e Goiandira (81.6%). Municípios com maio-
res concentrações populacionais como Caldas Novas (56.6%) e Pires do Rio 
(61.9%), todavia apresentam coberturas baixas considerando os recursos de saú-
de disponíveis e a densidade demográfica. 
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FIGURA 21 - Cobertura de imunização em 18 municípios do sudeste/ Goiás,     
2005. 
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Em relação à questão 8, além do questionário aplicado em entrevista aos gesto-
res, também foram consultadas as bases de dados do SIM (Sistema de Informa-
ção de Mortalidade), SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) 
e da SES-GO (Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás), por insufici-
ência de dados dos municípios, apresentado na tabela 13. 
 
 
 
 
TABELA 13 – Valores Absolutos e Percentuais dos Agravos - índice de morbida-
de/municípios do Sudeste goiano 2004 – 2005. 

DAC Neoplasias DAR DTGI 
Acidentes 
de Trânsi-

to 
Intoxicação Afogamentos Total 

Município 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Anhanguera 04 80 01 20 - - - - - - - - - - 05 

Caldas 

Novas 
176 53,5 59 18 49 14,8 06 2,0 12 3,6 08 2,4 19 5,7 329 

Campo 

Alegre 
13 46,4 05 17,8 05 17,8 - - 03 10,7 - - 02 7,3 28 

Catalão 281 49,9 132 23,4 129 22,9 11 1,9 08 1,4 02 0,5 - - 563 

Corumbaíba 37 69,8 14 26,5 02 3,7 - - - - - - - - 53 

Cumarí 11 39,2 16 57,2 - - - - - - - - 01 3,6 28 

Davinópolis 06 66,6 02 22,2 - - - - - - - - 01 11,2 9 

Goiandira 21 56,7 11 29,8 05 13,5 - - - - - - - - 37 

Ipameri 113 44,8 59 23,4 24 9,5 32 12,7 15 5,9 08 3,3 01 0,4 252 

Martagão 11 73,3 02 13,3 02 13,4 - - - - - - - - 15 

Nova Aurora 09 90 01 10 - - - - - - - - - - 10 

Ouvidor 13 54,2 02 8,3 09 37,5 - - - - - - - - 24 

Palmelo 14 63,6 06 27,3 02 9,1 - - - - - - - - 22 

Pires do Rio 106 65,5 28 17,3 13 8,1 09 5,7 04 2,8 01 0,6 - - 161 

Rio Quente 05 55,5 01 11,1 02 22,2 - - - - - - 01 11,2 09 

Santa Cruz 04 20 11 55 03 15 - - - - - - 02 10 20 

Três Ran-

chos 
05 23,8 12 57,1 - - - - - - 01 4,8 03 14,3 21 

Urutaí 01 4,2 16 66,7 07 29,1 - - - - - - - - 24 

TOTAL 830 51,5 378 23,5 252 15,6 58 3,7 42 2,6 20 1,2 30 1,9 1610 

Fonte: DATASUS/SINAN/SIM – MS, 2005. 
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Em ordem de incidência por município, as patologias (agravos) são apresentadas 
na tabela 14. Para os agravos de maior incidência ou 1ª ordem (1), seguidos dos 
de 2ª ordem (2) e 3ª ordem (3).   
 
 
 
TABELA 14 - Distribuição dos agravos por ordem de incidência/ morbidade/ Muni-
cípios do Sudeste Goiano, 2004 -2005. 

Município DAC Neoplasias DAR DTGI DTU Acidentes 
Trânsito Intoxicação Afogamentos 

Anhanguera      1*             
Caldas 
Novas      1 2* 3*   3 3 3 

Campo 
Alegre      1  2     3 

Catalão      1 2  3   3   

Corumbaíba                  1 2       

Cumarí     2 1     3  

Davinópolis     1        

Goiandira     1 1 1      

Ipameri     1 2 3 2  3   

Marzagão     1        
Nova Auro-
ra     1        

Ouvidor     1  2      

Palmelo     1 2       

Pires do Rio     1 1 1      

Rio Quente     1        

Santa Cruz     2 1      3 
Três Ran-
chos     2             1       

Urutaí      1 2      
* Agravos mais freqüentes (1); Agravos de segunda maior freqüência (2); Agravos de terceira maior 
freqüência (3) 
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A figura 22 destaca as DAC, com 51.5% das ocorrências em 14 municípios da região 
do sudeste goiano, predominam entre os agravos contribuindo para o aumento da 
morbidade. Entre os municípios: Nova Aurora (90%), Anhanguera (80%) e Corumbaí-
ba (69.8%) apresentam os maiores índices. As Neoplasias (23.5% da região) predo-
minam com maior incidência em 4  municípios: Urutaí (66.7%) seguidos de Cumari 
(57.2%), Três Ranchos (57.1%) e Santa Cruz de Goiás (55%) superando as DAC. Os 
municípios de Ouvidor (37.5%), Urutaí (29.1%) Catalão (22.9%) e Rio Quente (22.2%) 
apresentam para as DAR (15.6% da região) os maiores índices de morbidade. As 
DTGI (3.7% da região) apresentam baixa incidência de morbidade, os municípios de 
Ipameri (4.7%), Pires do Rio (5.7%) e Catalão (1.9%) entre todos são os que apresen-
tam índices significativos. Para as causas Externas (5.7% da região): Dos acidentes 
de Trânsito (2.6% da região), os municípios de Campo Alegre (10.7%), Ipameri (5.9%), 
Pires do Rio (5.7%) e Caldas Novas apresentam a maior incidência. Os afogamentos 
(1.9% da região) apresentam a sua maior incidência nos municípios de Três Ranchos 
(14.3%), Davinópolis e Rio Quente (11.2%), e Santa Cruz de Goiás(10%). As intoxica-
ções (1.2% da região), apresentam a maior incidência nos municípios de Três Ran-
chos (4.8%), Ipameri (3.3%) e Caldas Novas (2.4%). 

FIGURA 22 - Percentual de Morbidade Por Agravos – Municípios Sudeste Goiás, 
2005. 
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DAC Neoplasias DAR DTGI Acidentes de Trânsito Intoxicação Afogamentos
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Diante dos dados obtidos pelo SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) na 
Secretaria de Estado de Saúde /SES – GO, como mostra a tabela 15. Compara-
dos com os dados obtidos nas Secretarias Municipais de Saúde, foi realizado a 
confecção do sumário do número de óbitos por municípios e os respectivos valo-
res percentuais (tabela 16).  
 
 
 
TABELA 15 - Mortalidade - Óbitos p/ Residência segundo Município Sudeste Goi-
ás 2004/2005  

MUNICÍPIO ÓBITOS POR RESIDÊNCIA 

Anhanguera  2 
Caldas Novas  227 
Campo Alegre de Goiás  20 
Catalão  384 
Corumbaíba  40 
Cumari  23 
Davinópolis  7 
Goiandira  31 
Ipameri  177 
Marzagão  13 
Nova Aurora  8 
Ouvidor  18 
Palmelo  18 
Pires do Rio  156 
Rio Quente  7 
Santa Cruz de Goiás  13 
Três Ranchos  14 
 Urutaí  20 
TOTAL  1.178 

Fonte: SIM /SVS/SES-GO - MS, 2005.  
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TABELA 16 – Valores Absolutos e Percentuais dos Agravos que contribuem com 
o índice de Mortalidade em 18 municípios do Sudeste goiano 2004 – 2005. 

Fonte: DATASUS/SINAN/SIM – MS, 2005. 
 
 
 
 
 
 

DAC Neoplasias DAR Agressões 
Físicas 

Acidentes 
de Trânsito Intoxicação Afogamentos Total 

Município 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Anhanguera 02  50  01  25  -   -   -   -   -   -  01  25    -   - 04 

Caldas Novas 148  66  43 19  16  7  12  5  06 2,2  01  0,4  01 0,4 227 

Campo Alegre   09  45  03 15  01  5  01  5  05 25   -  -  01  5 20 

Catalão 182  47  87  23  84 22  19  5  09 2,3  03 0,7   -   - 384 

Corumbaíba  23 57,5  09 22,5  07 17,5  01 2,5   -   -   -   -   -   - 40 

Cumarí  08 35  11  48  02 8,4   -  -   -   -  01 4,3   01 4,3 23 

Davinópolis  03 43  02 28,6  01 14,2   -  -   -   -   -   -   01 14,2 07 

Goiandira  15 48,3  13  41,9  03 9,8   -  -    -   -   -   -   -   - 31 

Ipameri  83 46,8  47 26,5  26 14,6  06 3,4  11 6,5  01 0,5   03 1,7 177 

Martagão  06 46,3  04 30,7  02 15,3  01 7,7   -   -   -   -   -   - 13 

Nova Aurora  06 75  01   12,5  01 12,5   -   -   -   -   -   -   -   - 08 

Ouvidor  05  28  02  11  11  61   -   -   -   -   -   -   -   - 18 

Palmelo  09  50  05  28  03  16  01   6    -   -   -   -   -   - 18 

Pires do Rio  78  50  38  24  26 17  05 3,2  06 3,8  02  1,4  01 0,6 156 

Rio Quente  03 42,9  01 14,5   -  -  01 14,2  01 14,2   -   -  01 14,2 07 

Santa Cruz  03 23,1  08 61,6   -   -   -   -   -   -   -   -  02 15,3 13 

Três Ranchos  02 14,3  09 64,2   -   -  01 7,3     -   -   -   -  02 14,2 14 

Urutaí  03 15  12   60  05  25   -   -   -   --   -   -   -   - 20 

TOTAL 588 49.8 296 25.1 188 15.9  48 4.1  38 3.2  09 0.76  13 1.1 1180 
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Observando a figura 23, a doença que mais contribui com a mortalidade em 14 
municípios do sudeste goiano são as Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) 
com um percentual de 49.8%, seguidas das Neoplasias (25.1%), as Doenças do 
Aparelho respiratório – DAR (15.9%) e Causas Externas (9.16%). Comparando 
com a figura 22, observou-se que nas DAC os municípios preservam percentuais 
relativos ao quadro de morbidade, com exceção de Caldas Novas (66%) que su-
pera o percentual de Corumbaíba (57.5%). As DAR mantém o quadro de morbida-
de, assim como também as neoplasias com exceção de Três Ranchos (64.2%) 
que apresentou um percentual de morbidade de 57.1%. Porém o que mais chama 
a atenção é o fato das agressões físicas (9.16%) superarem as DTGI com percen-
tuais não significativos para pesquisa. 
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DAC Neoplasias DAR Agressões Físicas Acidentes de Trânsito Intoxicação Afogamentos

FIGURA 23 – Percentual de Mortalidade por Agravos – Municípios/Sudeste/Goiás, 
2005. 
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A disponibilidade de recursos hídricos na região sudeste do Estado de Goiás ocu-
pa uma posição favorável à população com acesso fácil as fontes de água, com 
17 municípios (94.4%) com rios, 12 com afluentes e córregos (66.6%), Lagoas 
(27.7%) em 5 municípios e cachoeiras ou minas (44.4%) em 8 municípios, como 
mostra a figura 24. Caldas Novas, Rio Quente, Três Ranchos e Anhanguera são 
municípios que se destacam em relação à hidrografia local. 
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FIGURA 24 – Percentual de disponibilidade de recursos hídricos / sudeste, 
Goiás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 

79 

Com a obtenção de dados nos municípios e DATASUS, em relação à situação de 
Saneamento Básico, foi realizado o sumário conforme mostra a tabela 17. 
 
 
 
TABELA 17 – Dados percentuais de abastecimento de água e energia e destino 
dos dejetos em 18 municípios do sudeste goiano -2005.  

 
Fonte: SEPLIN/ DATASUS, 2005 (dados absolutos). 
 
 
 
 

Município  Dejetos 
Fossa  

 Dejetos 
Esgoto  

 Lixo Co-
letado  

 Lixo 
Queimado 
Enterrado  

 Lixo 
Céu 

Aberto  
 Energia   Água     

Poço  
 Água     
Rede  

Anhanguera  97%   2,1%   97,2%  2,40% 0,30% 99,6% 2,70% 90% 

Caldas Novas  76%   18,3%   86%  12,2% 1,60% 98,8% 44% 55% 

Campo Alegre  95,7%   1,5%   78,5%  19,7% 1,60% 92,7% 27,8% 72% 

Catalão  70%   27%   82%  12,2% 5,60% 98,2% 16,6% 83% 

Corumbaíba  96,7%   0,2%   75%  21% 3,70% 96,7% 30% 69% 

Cumarí  43,3%   55,8%   59%  21% 20,4% 99% 20% 79% 

Davinópolis  94,6%   -   61%  37,4% 1,5% 97,7% 40% 59% 

Goiandira  96%   1,6%   81,4%  15,40% 3,10% 97,90% 16,5% 83% 

Ipameri  30,6%   68,8%   99%  0,80% 0,06% 99,70% 1,80% 96% 

Marzagão  95,3%   1,2%   86%  12% 2,0% 99,5% 14,3% 85% 

Nova Aurora  98%   -   84,3%  13,40% 2,10% 98,20% 16% 83% 

Ouvidor  96,7%   0,7%   82,3%  14,70% 2,80% 97,80% 17,8% 82% 

Palmelo  99,8%   0,1%   95,6%  4% 0,20% 100% 5,50% 94% 

Pires do Rio  82,3%   15,8%   91,6%  6,90% 1,30% 99% 8,10% 92% 

Rio Quente 88,40%  10%   83%  16,20% 0,80% 99,2% 29,4% 70% 

Santa Cruz 90,40%  3,4%   53%  38,40% 8,70% 95,7% 47,3% 49% 

Três Ranchos 97,10%  0,6%   81%  13,30% 5,70% 99,4% 33,5% 63% 

Urutaí  97,6%   0,6%   76%  22,90% 1,40% 98% 23,8% 75% 
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Após o processamento dos dados levantados nos bancos de dados do DATASUS, 
observa-se que dos 18 municípios do sudeste goiano, pesquisados, o quadro sani-
tário quanto ao destino dos dejetos e abastecimento de água e energia é comen-
tado a seguir, observando os três municípios que apresentam melhor expectativa 
de cobertura e os três de menor cobertura, ou seja, os menos favorecidos de con-
dições sanitárias para atender o nível de qualidade de vida. 
 
Em relação ao consumo e abastecimento de água em rede, os municípios que 
apresentam uma maior cobertura são: Ipameri (96%), Pires do Rio (92%) e A-
nhanguera (90%). Entre os de menor cobertura estão: Santa Cruz de Goiás (49%), 
Caldas Novas (55%) e Davinópolis (59%). Consomem água de poço: Santa Cruz 
de Goiás (47.30%), Caldas Novas (44%) e Três Ranchos (33.5%) como apresen-
tado na figura 25. Quanto ao abastecimento de Energia elétrica Os municípios de 
maior cobertura são: Palmelo (100%), Ipameri (99.7%) e Anhanguera (99.6%). E 
de menor cobertura: Campo Alegre (92.7%) Santa Cruz de Goiás (95.70%) e Co-
rumbaíba (96.7%). 
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FIGURA 25 – Abastecimento de Água – Municípios sudeste, Goiás. 
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O destino dos dejetos em esgoto, ou seja, atendidos pela rede municipal (figura 
26), os municípios com a melhor cobertura são: Ipameri (68.8%), Cumari (55.8%) 
e Caldas Novas (18.3%). E os de menor cobertura: Palmelo (0.1%), Corumbaíba 
(0.2%) e com os mesmos percentuais de cobertura (0.6%) Três Ranchos e Urutaí. 
Dão destino em fossas: Palmelo (99.8%), Urutaí (97.6%) e Anhanguera (97%). 
 

86%

13% 1%

Dejetos fossa
Dejetos Esgoto
Outros

 FIGURA 26 – Destino dos dejetos – Municípios sudeste, Goiás. 
. 
 
A figura 27 mostra a cobertura do destino do lixo. A melhor Cobertura de lixo cole-
tado: Ipameri (99%), Anhanguera (97.2%) e Palmelo (95.6%). Menor cobertura: 
Santa Cruz de Goiás (53%), Cumari (59%) e Davinópolis (61%). Dos municípios, 
aqueles que mais contribuem com lixo a céu aberto são: Cumari (20%), Santa 
Cruz de Goiás (8.70%) e Três Ranchos (5.70%); e os que menos contribuem são: 
Ipameri (0.06%), Palmelo (0.20%) e Anhanguera (0.30%). Os municípios que mais 
queimam ou enterram o lixo são: Santa Cruz de Goiás (38.40%), Davinópolis 
(37.4%) e Urutaí (22.90%). 
 

81%
16%

35%

Lixo Coletado
Lixo Queimado
Lixo Céu Aberto

 FIGURA 27- Destino do Lixo – Municípios sudeste, Goiás. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 
O trabalho apresentado buscou através da análise química (multielementar) de 
amostras de água das ETA’s (Estações de Tratamento de Água) de 18 municípios 
da Região sudeste do Estado de Goiás, e da elaboração do Quadro Epidemiológi-
co, comparar possíveis contaminações decorrentes da água distribuída para con-
sumo da população desses municípios. Com base nos resultados alcançados, foi 
possível concluir: 
 
1 A metodologia utilizada para análise da água mostrou-se eficaz e eficiente para 
tratamento dos dados, elaboração das tabelas e mapas de distribuição dos ele-
mentos, facilitando a interpretação desses e comparando com as intervenções 
antrópicas sobre o corpo da água distribuída para consumo das populações. O 
conhecimento dos dados hidrogeoquímicos serviu de subsídio à interpretação da 
qualidade da água. O Instrumento de pesquisa (questionário) utilizado nas Secre-
tarias Municipal de Saúde teve boa aceitação e foi de grande importância para o 
levantamento de dados e problemas de saúde nos municípios, porém a falta de 
registro de dados nesses municípios conduziu a busca suplementar desses dados 
à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e aos Sistemas de Informação disponibi-
lizados pelo Ministério da Saúde. 
 
2. A análise química da água coletada nas ETA’s dos dezoito municípios do su-
deste goiano revelou valores não significativos segundo as Portarias ditadas pelo 
Ministério da saúde (518), FUNASA (1469) e a Resolução 357 do CONAMA, que 
regulam os valores de concentração dos elementos traços na água. Estas concen-
trações se enquadram nos padrões de normalidade e a água distribuída para con-
sumo humano através da rede de abastecimento, nesses municípios, é de boa 
qualidade. Os municípios de Davinópolis, Anhanguera, Corumbaíba, e Rio Quen-
te, apresentaram nas amostras de água concentrações estatisticamente significa-
tivas para o Estrôncio. As concentrações elevadas de Magnésio foram encontra-
das nas amostras dos municípios de Davinópolis, Corumbaíba, Rio Quente e Uru-
taí. No município de Rio Quente, Cumarí e Davinípolis, concentrações elevadas de 
Cálcio; As amostras dos municípios de Davinópolis, Cumari e Anhanguera apre-
sentaram elevadas concentrações de Manganês. Os municípios de Três Ranchos 
e Ouvidor apresentaram nas amostras, valores anômalos, estatisticamente signifi-
cativos para concentração de Chumbo e Zinco e os municípios de Três Ranchos e 
Catalão com concentrações elevadas para o Zinco. Levando-se em consideração 
a influência antrópica direta ou indiretamente sobre o corpo das águas consumi-
das pelas populações pesquisadas, se associa o risco e o aumento da incidência 
de neoplasias no município de Três Ranchos e limítrofes e que apesar das con-
centrações elevadas dos elementos da primeira associação (Sr-Mg-Mn-Ca) são 
poucos os casos ou ocorrências de morbidade pelos efeitos biológicos desses e-
lementos. Estas concentrações devem ser relacionadas à litologia e geologia da 
região, representada pelo grupo Araxá Sul de Goiás, mas também pela ação an-
trópica em afluentes, córregos, bem como pelas condições sanitárias e hábitos 
culturais da população dos municípios.  
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3. Saber a atual situação de saúde em determinada área geopolítica do Brasil, 
mesmo a nível municipal, requer um verdadeiro desafio ao pesquisador, visto que 
o acesso ao banco de informações nas unidades de saúde ou nos sistemas dis-
ponibilizados, traduz um quadro de pelo menos um ano de atraso e nem sempre 
condizem com a realidade. O registro de informações em relação ao que se faz, 
se produz, cai no descaso do serviço público e privado, seja por falta do recurso 
didático (papel, caneta, envelopes...), seja pelo total descompromisso com a mis-
são da unidade de assistência à saúde (privada ou pública), avaliar e planejar com 
estratégia a cobertura de assistência à população. Os Boletins Epidemiológicos, 
utilizados como o objeto principal da informação para quanto ao nível de assistên-
cia e retro-alimentação do sistema, deve ser encaminhados à Secretaria Estadual 
de Saúde (com sede em Goiânia) no intervalo máximo de três meses, o que não 
ocorre, são encaminhados até com o intervalo de tempo de dezoito meses. O a-
traso da informação através dos boletins mensais traduz a incapacidade do Esta-
do gerir dados e recursos de saúde à Atenção Básica e conseqüentemente au-
mentando a demanda na assistência de média e alta complexidade em unidades 
de emergência, nos municípios com maior capacitação para o atendimento. A as-
sistência à saúde nos municípios pesquisados fica muito aquém das responsabili-
dades à Atenção Básica de Saúde. Dos programas exigidos pelo Ministério da 
Saúde no âmbito da esfera municipal, poucos são desenvolvidos ou não existem, 
justificados pela falta de recursos estaduais para alimentar o sistema em relação 
aquisição de recursos materiais (aparelhos e equipamentos), contratação e capa-
citação de pessoal e estrutura física adequada para o trabalho. Estes fatores con-
correm para o quadro precário apresentado pelos municípios. Por outro referencial 
a municipalização quebra a cadeia na sistematização da informação e do nível de 
atuação dos municípios, não interando os atores e gestores, configurando a “pre-
feiturização” (LOBO, 1990). Contudo, o PNI (Programa de Nacional de Imuniza-
ção), se destaca apresentando cobertura de 64.6% em toda região, todavia não 
alcançando as metas definidas pelo Ministério da Saúde que é de 95%.  
 
4. O Quadro Epidemiológico revelou que as Doenças do Aparelho Circulatório 
(DAC) são os agravos que mais acometem as populações de 14 municípios com 
um percentual de morbidade de 51.5% refletindo um índice de mortalidade de 
49.8%. Quatro outros municípios (Urutaí, Três Ranchos, Santa Cruz de Goiás e 
Cumari), apresentam a Neoplasia como o agravo de maior incidência nos índices 
de morbimortalidade.  As Neoplasias ocupam a segunda referência de agravos 
com o índice de morbidade de 23.5% e mortalidade de 25.1% na região. Para a 
morbidade os municípios de Urutaí (66.7%), Cumari (57.2%), Três Ranchos 
(57.1%) e Santa Cruz de Goiás (55%), apresentam percentuais significativos às 
neoplasias superando as DAC, o mesmo é observado em relação ao índice de 
mortalidade. As doenças do Aparelho Respiratório (DAR) ocupam a terceira maior 
causa entre os agravos com percentuais de morbidade de 15.6% e de mortalidade 
de 15.9%. As causas externas são observadas nos municípios de maior densida-
de demográfica, como Catalão, Caldas Novas e Ipameri, destacando-se as agres-
sões físicas e os afogamentos. Não há registros de internações de doenças veicu-
ladas diretamente ao uso ou contato, pela composição química, com a água. As 
doenças que tem como veículo de transmissão, a água, como dengue e hepatite 
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atingem estatísticas consideráveis nos bancos de dados, porém não se tem regis-
tro de prognósticos, mesmo sendo a dengue uma doença endêmica. É sabido que 
a infestação tanto para dengue quanto para hepatites virais, depende não somen-
te da manipulação da água, mas de medidas preventivas que apague dogmas e 
construam-se conceitos voltados para real etiologia da doença e suas medidas 
profiláticas.  
 
5. As condições sanitárias na maioria dos municípios revelam-se favoráveis às 
populações, destacando o município de Ipameri que apresenta a melhor condição 
sanitária com cobertura de abastecimento de água tratada (96%), energia elétrica 
(99%), destino dos dejetos em esgoto (68.8%) e lixo (99%). Em 2005 o município 
de ipameri foi destaque no rancking dos 50 municípios que mais crescem no país, 
apresentando-se em 42º (SEPLAN, 2005). Os municípios de Urutaí, Davinópolis, 
Anhanguera e Três Ranchos apresentam condições menos favoráveis dentre os 
municípios pesquisados, com taxas de destino dos dejetos e lixo, inferiores a 30%, 
mesmo com apoio de rede pública. Observou-se que quanto maior a densidade 
demográfica do município, menor é a condição sanitária e maior, a ação antrópica 
sobre os recursos naturais. Nos municípios com a população inferior a 5.000 habi-
tantes, são os hábitos culturais e a falta de informação que mais contribuem para 
ação antrópica sobre os recursos naturais. 
 
6. A correlação observada entre os elementos traços pesquisados na água coleta-
da das ETAs, analisados quimicamente em relação à ação biológica e seus efeitos 
sobre a população em dezoito municípios goianos revela que, segundo a concen-
tração dos elementos traços encontrados, somente o Pb, Zn, Ca, Sr, Mg, Mn, Li e 
Ba constituem concentrações que por ação antrópica, decorrente de hábitos cultu-
rais, merece certa atenção ou cuidado profilático. Em geral, pode-se afirmar que a 
água distribuída para consumo humano nestes municípios não oferecem riscos à 
saúde humana, porém a educação ambiental em saúde torna-se uma missão ao 
Estado e às comunidades, com ações voltadas para o cenário da manutenção dos 
recursos naturais. 
 
7. Não existem programas intensivos que envolvem a Educação ambiental nestes 
municípios. Estes programas além de favorecer a qualidade de vida através da 
preservação dos recursos naturais traduzem a saúde das respectivas populações, 
tomadas de modo dogmático pelos hábitos culturais. 
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8. O processo de Educação ambiental em escolas e instituições em geral deve ser 
um passo fundamental para a sensibilização das populações. A atuação educativa 
em relação à importância e necessidade dos recursos naturais tem como base o 
acesso à informação, pois para muitos a contaminação ou o descaso com a natu-
reza não passa de mera cobrança governamental e que a utilização incorreta des-
tes recursos não interferem diretamente na saúde humana. A educação em saúde 
ambiental tem o papel de determinar e avaliar os problemas ambientais de modo 
integrado, interdisciplinar e global sem considerar a existência de fronteiras políti-
cas. As ações para resolução desses problemas devem ser estimuladas a partir 
do micro ambiente (casa, rua, bairro), para o macro ambiente, respeitando as sin-
gularidades culturais, políticas e religiosas. Os danos ao meio ambiente afetam 
toda a sociedade, cujo modelo de organização (individualista, consumista e des-
cartável) dificulta o entendimento, por parte de cada cidadão, da sua parcela de 
responsabilidade diante dos problemas ambientais. A educação ambiental tem a 
função de incorporar novos e alterar velhos hábitos, mostrando que, dependendo 
do impacto ambiental causado, a atividade ou ação causadora deve ser alterada. 
A lógica da educação ambiental é fazer do trabalhador, do estudante, da criança 
um cidadão ambientalmente educado, através da busca do conhecimento e da 
interação com o mundo em que vive e da noção da importância de suas atitudes. 
Para adultos, no entanto, mudar hábitos e atitudes é difícil. Torna-se importante 
que o trabalho de educação ambiental ocorra desde a infância, com ações que se 
prolonguem ao longo da vida. A compatibilidade entre os objetivos ambientais e 
econômicos fica perdida, quando se busca o ganho individual ou de algum grupo, 
sem dar importância ao impacto que isso pode provocar aos outros. A inflexibilida-
de das instituições agrava essa situação. A participação pública é fundamental nas 
decisões que afetam o meio ambiente. 
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O Trabalho apresentado traduz o início de um novo campo de pesquisa, voltado 
para a biodiversidade. A interdisciplinaridade contempla a integralização dos sis-
temas mobilizando a necessidade urgente de questionar, estabelecer e criar me-
canismos de ação para o cuidado e a preservação da natureza, evitando futuras 
tragédias ou inibição da capacidade de se prosperar (futuras espécies). Os danos 
causados à natureza é produto da sociedade capitalista que absorve o consumo 
compulsivo e desorganizado refletindo condições desfavoráveis à saúde humana. 
O impacto do trabalho é claro quando se compara a intervenção do Homem sobre 
a natureza e observá-se que apesar de ver e admirar todo o patrimônio de recur-
sos naturais são os hábitos culturais (alienados), produtos da falta de conscienti-
zação na conseqüência da utilização inadequada desses recursos, os mais res-
ponsáveis pela saúde. A manutenção da vida depende diretamente da ação do 
Homem sobre a natureza, acreditando que pela preservação não somente o meio 
ambiente e a saúde, mas também a sociedade possa enfim descobrir a harmonia 
cósmica que aspira e questiona a sabedoria do Homem.  
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1 – Instrumento de Pesquisa 
 
INSTRUMENTO I - QUESTIONÁRIO - GESTORES 
MUNICIPIO______________________________ Data______________ 
Gestor:______________________________________________________ 
 
O município possui hospital capacitado para atender a comunidade 
(  ) SIM              (  ) NÃO 
  
Em caso emergencial o paciente é assistido 
(  ) no município  (  ) encaminhado 
 
Quantas ambulâncias/viaturas possuem o município em condições de funciona-
mento _________________ 
 
Existe Equipe do Programa Saúde Familiar (PSF)              
(  ) SIM              (   ) NÃO 
 
Equipes do PSF completas   
(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
Os relatórios, boletins epidemiológicos são encaminhados com que intervalo de 
tempo a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás SES/GO: 
(  ) Quinzenal   (  ) Semanal   (  ) Mensal  (  ) Bimestral  (  ) Trimestral 
(  ) semestral    (  ) Anual 
 
Que programas de saúde são desenvolvidos 
(  ) Criança   (  ) Adulto  (  ) Mulher  (  )Outros 
 
Doenças mais freqüentes no município: 
(  ) Doenças do Aparelho Respiratório   (  ) Doenças do Trato Gastrointestinal 
(  ) Doenças de pele                               (  ) Doenças do Aparelho circulatório 
(  ) Neoplasias                                         (  ) outras 
 
Disponibilidade de recursos hídricos naturais: 
(  ) Córregos    (  ) rios   (  ) lagoas   (  ) cachoeiras (  ) minas 
 
Abastecimento de água: 
(  ) rede pública -ETA    (  ) Poço artesiano  (  ) Carro pipa  (  ) Mina (  ) córrego 
 
Saneamento Básico 
(  ) total     (  ) parcial   (   ) nenhum 
 
Destino dos dejetos:  
(   ) Esgotos   (   ) fossa     (   ) rede pública     
 
Destino do Lixo: 
(   ) coletado (  )exposto ( )queimado/enterrado 
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ANEXO 2 -  
           COORDENADAS GEOGRÁFICAS                                                                                         ELEMENTOS       
Nº Cam-

po Nº Labor. LAT LONG ZN X Y Toponimia Al As B 
JA-5002 GHQ-496 205881 7969077 23 -18 20 52 -47 46 59 Eta Três Ranchos 0,1 0,01 0,002 
JA-5004 GHQ-498 201591 7981890 23 -18 13 54 -47 49 18 Eta Ouvidor 0,1 0,01 0,002 
JA-5006 GHQ-500 750783 8011943 22 -17 57 58 -48 37 55 Eta Marzagão 0,1 0,01 0,002 
JA-5108 GHQ-538 736984 8029594 22 -17 48 30 -48 45 51 Eta Rio Quente Poço Art. 0,1 0,01 0,002 
JA-5110 GHQ-540 752036 8038633 22 -17 43 30 -48 37 24 Eta Caldas Novas 0,1 0,01 0,002 
JA-5111 GHQ-541 794794 8065913 22 -17 28 25 -48 13 28 Eta Urutaí / Cór. Palmital 0,1 0,01 0,002 
JA-5114 GHQ-544 801555 8039817 22 -17 42 29 -48 09 25 Eta Ipameri 0,1 0,01 0,002 
JA-5115 GHQ-545 794302 7970910 22 -18 19 52 -48 12 56 Eta Anhanguera Poço Art. 0,1 0,01 0,011 
JA-5116 GHQ-546 809684 7992699 22 -18 07 57 -48 04 25 Eta Goiandira Poço Art. 0,1 0,01 0,002 
JA-5117 GHQ-547 228456 7991655 23 -18 08 49 -47 33 59 Eta Davinópolis Poço Art. 0,1 0,01 0,002 
JA-5118 GHQ-548 205796 8047242 23 -17 38 32 -47 46 22 Eta Campo Alegre 0,2 0,01 0,002 
PR-5007 GHQ-565 188488 7990166 23 -18 09 18 -47 56 39 Eta Catalão 0,1 0,01 0,002 
PR-5010 GHQ-568 802336 7978034 22 -18 15 57 -48 08 27 Eta Cumari 0,1 0,01 0,002 
PR-5011 GHQ-569 789899 8001212 22 -18 03 30 -48 15 41 Eta Nova Aurora 0,1 0,01 0,002 
PR-5014 GHQ-572 757108 7993335 22 -18 08 01 -48 34 12 Eta Corumbaiba 0,1 0,01 0,002 
PR-5094 GHQ-619 768036 8083832 22 -17 18 54 -48 28 42 Eta Sta Cruz Goiás 0,1 0,01 0,002 
PR-5096 GHQ-621 774035 8083728 22 -17 18 55 -48 25 19 Eta Palmelo 0,1 0,01 0,002 
PR-5100 GHQ-625 791042 8087487 22 -17 16 45 -48 15 45 Eta Pires do Rio 0,2 0,01 0,002 

 
 
                        ELEMENTOS (continuação) 
Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe Li Mg Mn Mo Ni Pb Se Sr 
0,004 2,66 0,001 0,002 0,02 0,01 0,006 0,002 0,41 0,005 0,005 0,004 0,049 0,02 0,009 
0,041 3,77 0,001 0,002 0,02 0,01 0,007 0,002 1,35 0,012 0,005 0,004 0,005 0,02 0,033 
0,009 4,01 0,001 0,002 0,02 0,01 0,005 0,002 1,77 0,020 0,005 0,004 0,005 0,02 0,021 
0,017 13,2 0,001 0,002 0,02 0,01 0,018 0,002 3,51 0,022 0,005 0,004 0,005 0,02 0,062 
0,004 1,37 0,001 0,002 0,02 0,01 0,009 0,002 0,61 0,002 0,005 0,004 0,005 0,02 0,007 
0,023 6,47 0,001 0,002 0,02 0,01 0,007 0,002 3,73 0,011 0,005 0,004 0,005 0,02 0,036 
0,014 3,78 0,001 0,002 0,02 0,01 0,014 0,002 0,87 0,004 0,005 0,004 0,005 0,02 0,015 
0,010 8,48 0,001 0,002 0,02 0,01 0,019 0,007 2,71 0,013 0,005 0,004 0,005 0,02 0,051 
0,043 5,07 0,001 0,002 0,02 0,01 0,007 0,002 2,28 0,001 0,005 0,004 0,005 0,02 0,027 
0,032 9,80 0,001 0,002 0,02 0,01 0,033 0,002 5,56 0,067 0,005 0,004 0,005 0,02 0,089 
0,004 7,55 0,001 0,002 0,02 0,01 0,046 0,002 0,16 0,003 0,005 0,004 0,005 0,02 0,019 
0,024 3,73 0,001 0,002 0,02 0,01 0,037 0,002 0,78 0,004 0,005 0.004 0.005 0,02 0,022 
0,025 10,7 0,001 0,002 0,02 0,01 0,013 0,002 2,27 0,039 0,005 0,004 0,005 0,02 0,045 
0,031 8,97 0,001 0,002 0,02 0,01 0,021 0,002 3,19 0,006 0,005 0,004 0,005 0,02 0,040 
0,009 6,47 0,001 0,002 0,02 0,01 0,016 0,002 3,51 0,016 0,005 0,004 0,005 0,02 0,047 
0,031 4,78 0,001 0,002 0,02 0,01 0,010 0,002 2,74 0,007 0,005 0,004 0,005 0,02 0,031 
0,032 6,43 0,001 0,002 0,02 0,01 0,004 0,002 1,94 0,024 0,005 0,004 0,005 0,02 0,038 
0,040 5,28 0,001 0,002 0,02 0,01 0,168 0,002 2,1 0,008 0,005 0,004 0,005 0,02 0,034 
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ANEXO 3 - Cromatografia 
V Zn Be Ti F Cl NO2 Br NO3 PO4 SO4 
0,02 0,237 0,001 0,05 0,55 0,41 0,1 0,05 0,4 0,2 1,0 
0,02 0,004 0,001 0,05 0,58 1,42 0,1 0,05 0,3 0,2 2,1 
0,02 0,004 0,001 0,05 0,61 1,20 0,1 0,05 0,2 0,2 6,3 
0,02 0,013 0,001 0,05 0,05 0,05 0,2 0,05 0,2 0,2 1,0 
0,02 0,004 0,001 0,05 0,91 0,91 0,1 0,05 0,2 0,2 1,9 
0,02 0,005 0,001 0,05 Não tem resultados       
0,02 0,011 0,001 0,05 0,66 0,83 0,1 0,05 0,2 0,2 3,5 
0,02 0,032 0,001 0,05 0,05 3,02 0,1 0,05 2,6 0,2 2,6 
0,02 0,007 0,001 0,05 0,06 0,05 0,2 0,05 0,1 0,2 0,1 
0,02 0,008 0,001 0,05 0,07 0,05 0,2 0,05 0,3 0,2 0,2 
0,02 0,006 0,001 0,05 1,06 0,61 0,1 0,05 0,1 0,2 3,5 
0,02 0,089 0,001 0.05 0,43 1,41 0,1 0,05 0,3 0,2 4,2 
0,02 0,012 0,001 0,05 0,84 2,46 0,1 0,05 0,4 0,2 15,5 
0,02 0,007 0,001 0,05 0,67 2,13 0,1 0,05 0,6 0,2 7,60 
0,02 0,010 0,001 0,05 0,67 4,72 0,1 0,05 0,3 0,2 17,9 
0,02 0,004 0,001 0,05 0,11 2,5 0,1 0,05 6,3 0,2 0,7 
0,02 0,002 0,001 0,05 0,76 2,75 0,1 0,05 1,9 0,2 3,6 
0,02 0,001 0,001 0,05 0,72 1,93 0,1 0,05 0,5 0,2 2,7 
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