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Ambiente e Saúde 

 O ambiente entra pelos sete buracos de nossa cabeça, 
mãos e pele... 

Tirar sem repor e pôr sem pensar são as faces da 
degradação  

 Vivemos num sistema cíclico, vivo, complexo (em 
rede) e aberto; 

 A natureza nos oferece serviços ambientais, como no 
ciclo da água que compreende a sua filtragem...; 

 A arborização urbana permite o controle da 
poluição, da drenagem, a biodiversidade... 
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O que é um Ambiente Saudável?  
 No meio urbano, o Ambiente Saudável dispõe de 

saneamento básico ou seja: 
 abastecimento de água , esgotamento sanitário, drenagem e 

gestão de resíduos sólidos; 

 A água perpassa quase tudo e nos é fundamental. Como 
lidamos com os cursos d’água urbanos, como depósitos 
de lixo e esgotos? 

 Como lidamos com nossos recursos tem efeito sobre nós 
e o ambiente, basicamente, segundo os usos e o 
crescimento da extração, a forma de tratamento e 
disposição final dos resíduos. 

 Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar Energia 
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De Ciência e das Técnicas de Vida e de Morte, 

 O respeito ou a negligência com a capacidade 
Regenerativa e Reorganizativa  da Viva, 

 A noção de Resiliência e sua relação com a 
inovação (natural e artificial). 
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A Selva, a Fazenda e o Urbano a (re)construir... o 
Saneamento Ambiental tem papel central na 
busca de um ambiente saudável. 

 O problema da gestão dos resíduos urbanos, o 
tamanho das cidades e a densidade populacional.  

 A tendência mundial de Urbanização e o aumento e 
concentração espacial de resíduos. 

 As cidades têm que ser menos negativamente 
impactantes, junto com a produção, industrial e 
agropecuaria. 
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Componentes do Saneamento Ambiental: 
 Saneamento básico, Controle de ruídos (volume e 

vibração de máquinas),  Emissões de gases, Uso e 
Contaminação do solo (aterros em áreas alagadas), 
Impacto em regimes fluviais, Impermeabilização, 
Arborização adequada  (temperatura, humidade) e 
Deslizamento de encostas etc.  

Componentes do Saneamento Básico: 
 Abastecimento d’água, Esgotamento sanitário, Drenagem 

e Gestão dos Resíduos sólidos. 

A problemática dos resíduos sólidos envolve: 
 Acondicionamento, Coleta, Transporte, Tratamento, 

Destino final. 
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 A qualidade de uma civilização = qualidade da 
gestão dos seus resíduos → saúde pública; 

 Que ciência e tecnologia para tratar com a 
multiplicidade e a complexidade? 

 Ciência e técnica da articulação de saberes, para 
orientar a coordenação das ações multisetoriais, e as 
equipes técnicas multidisciplinares... 

 Todos tem um papel importante, inclusive o 
cidadão comum! 
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 Para planejar a relação homem-ambiente 
deve-se conhecer: a disponibilidade de 
utilização de recursos  e seus comportamentos; 

 A infraestrutura específica  necessária de coleta 
e tratamento dos resíduos.  

 A participação de todos na gestão é 
fundamental para a eficácia dos sistemas de 
gestão de resíduos e serviços, a ex. da 
impermeabilização do solo urbano. 
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 As fases do planejamento participativo: 
 o reconhecimento dos problemas com a população,  
 um diagnóstico (que define o(s) problema(s)),  
 a formulação de alternativas,  
 a escolha coletiva das alternativas,  
 a definição de papéis e responsabilidades na implementação, 

na operação e no monitoramento. 

 No diagnóstico:  
 estudo de impacto de vizinhança (EIV)  
 ou estudo de impacto ambiental (EIA) são utilizados, como 

previstos no Estatuto da Cidade.  

 As alternativas específicas (da ciência e técnica 
adequada) vêm para tratar: 
 a cidade na periféria precária formal ou informal, os bairros 

formais e informais, centrais e periféricos, da cidade brasileira. 
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A água é captada cada vez mais longe, custo adicional: 
 Ex. custo no abastecimento, na compra a água mineral; 
 A degradação urbana-ambiental leva à velhas e novas 

doenças. A exemplo dos charcos aterrados ou 
poluídos: com o desaparecimento de sapos e 
proliferação de mosquitos, ou com o lançamento de 
resíduos de fármacos e o surgimento de novas 
bactérias; 

 Há mudanças nos regimes fluviais, enchentes, secas e 
deslizamentos; 

 Transportes urbanos: individual e os motores de 
combustão interna: emissões, ruídos e fumaça. 

 Zoneamento urbano x Nascentes de rios 
 Malha viária urb., topografia e corredores ecológicos. 
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Importância da água 

 A agropecuária, o consumo humano e a 
indústria. 

 As reservas subterrâneas e nossas fossas... 
(sugestão de trabalho escolar...) 

Classificação das águas 

 Índice de Qualidade da Água envolve 35 
parâmetros, kites de medição... 
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Uso da água 

 Público, industrial, agropastoris, preservação da 
fauna e flora, recreação, geração de energia 
elétrica, navegação fluvial e marítima, diluição de 
efluentes. 

Fontes de poluíção 

 Natural, esgotos domésticos, efluentes industriais, 
drenagem de áreas urbanas e agrícolas. 

Efeitos da poluição 

 Abastecimento público, industrial, pesca, 
navegação, agropecuária, recreação 
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 Voltada para a redução de organismos 
patogênicos,  

 Redução da demanda  biológica de oxigênio 
(BDO),  

 Remoção de nutrientes como nitrogênio(blue 
baby) e fósforo (proliferação de algas) e sólidos 
em suspensão (afeta a reprodução de peixes e 
seus ecossistemas) 
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 Na noção de higiene associada a saúde se expressa: 
 Na higiene domiciliar e coletiva  

 No terreno, no terreiro ou na rua  

 No acondicionamento  do lixo na calçada e do entulho 

 No lançamento do lixo, de águas servidas e esgotos na sargeta, 
então o que fazer... 

 No charco poluído sem sapos, mas onde os mosquitos, 
as moscas e ratos proliferam 

 Na carência de arborização ou demasiada arborização. 

 No problema da proximidade da fossa, ao poço, ao 
aquífero, 

 Na sargeta, no córrego e em rios poluídos. 

A poluição que vem de casa afeta a água de beber! 
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Físicos, químicos e biológicos. 
Classificação dos sistemas de tratamento 
 Tratamento Preliminar – retira resíduos grosseiros 
 Tratamento Primário – retira resíduos finos 
 Tratamento Secundário – reduzir teor de matéria 

orgânica, com lodos ativados, filtros biológicos, 
lagoas aeradas, lagoas de estabilização, digestor 
anaeróbico e sistemas de disposição no solo 

 Tratamento Terciário – objetiva retirar nutrientes e 
organismos patogênicos, por lagoas de maturação, 
cloração, ozonização, radiação ultravioleta, carvão 
ativado e precipitação química 
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 Usos locais menos nobres, vasos sanitários,   

 Para certos tipos de irrigação como parques, 
campos esportivos... 
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Por que e Como? 

 Parâmetros vs. Saúde Humana e Ambiental 

 Bioensaios utilizados para a avaliação da 
qualidade da água 

Índice de Qualidade da Água.  

 Avaliação e significado dos parâmetros 

 Kits para medição de parâmetros: um tema de 
trabalhos escolares. 

 Testes de toxidade com plantas 

 Testes de mutação com bactérias 
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Classificação: 
Resíduos industriais 
 Perigosos (Classe I) – trazem riscos à saúde e ao ambiente 
 Não inertes (Classe II) – biodegradáveis e combustíveis 
 Inertes (Classe III) – não reagentes e não são combustíveis 
Resíduos Urbanos 
 Inclui resíduos domiciliares, comerciais, da limpeza pública 

urbana (da varrição de vias públicas, limpeza de galerias de 
drenagem, terrenos, córregos, praias, feiras e podas da arborização 
pública), de responsabilidade das prefeituras. Acima de cerca de 
50kg/dia a responsabilidade de destinação é do gerador.  

Entulhos da construção, demolições, escavações etc. 
 Co-responsabilidade da prefeitura e gerador em função da 

quantidade ( quant. maiores... do gerador) 
 Exige destino adequado e a reciclagem é rentável. 
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Classificação: 

Resíduos de Serviços de Saúde 

 Podem ser comuns ou sépticos, estes últimos devem ser destinados a 
incineradores, sendo de responsabilidade dos geradores. 

Resíduos de Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários 

 Risco de dissiminação de doenças e destinação adequada é de 
responsabilidade do gerador. 

Resíduos Agropecuários 

 Risco de poluição ambiental e doenças com o uso de fertilizantes, 
defensivos agrícolas, descarte inadequado de embalagens, resíduos 
animais etc. e destinação adequada é de respons. do gerador. 

Resíduos Radioativos 

 Risco de geração de doenças e são de responsabilidade do gerador. 
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Predomina: 

 Coleta não seletiva 

 Destinação - os lixões, ainda muito comum  

 Outros locais inadequados como terrenos 
baldios, encostas de morros, córregos e canais, 
sargetas e outros elementos de drenagem 
urbana. 
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Coleta seletiva 
 Pelo gerador, em postos de coleta, ou em usinas de 

reciclagem, ou estações de transbordo. 
 Os depósitos de lixo e os veículos de coleta... na cidade 

formal e informal, no centro e na periférica. 
Tratamentos: 
 Reciclagem 
 Compostagem (Adubo) 
 Biodigestão (Geração de Energia a partir de Biogás) 
 Incineração 
 Aterro sanitário 

29 



Formas de Separação de 
Resíduos 

Envolvimento 
do Gerador 

Custo de 
Transporte 

Custo de 
Processamento 

1. Separação da fonte pelo 
gerador e recolhimento nas 
calçadas 

Grande Alto Baixo 

2. Postos de Entrega Voluntária 
(PEV) 

Médio Médio Médio 

3. A separação (manual e 
mecânica) em usinas de 
reciclagem do resíduo misturado 

Nenhum Menor Alto 

Fonte: Soares, 2004. 
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Estratégias 
 Ex.1: Em determinado bairro, há coleta seletiva, a materia 

orgânica segue para um biodigestor local que também recebe 
esgotos  para produção de gás de cozinha para os moradores, o 
excedente orgânico e os inorgânicos vão para aterro sanitário da 
cidade. 

 Ex.2: Em determinada  cidade, a coleta seletiva é universalizada, 
matéria orgânica vai para estações de transbordo e dai para 
núcleos de compostagem e aterros sanitários que dispõem de 
biodigestores para a produção de gás combustível e energia 
elétrica e a material inorgânico vai para centros de reciclagem. Os 
resíduos destes centros vão para aterros sanitários e os resíduos 
perigosos vão para incineradores e os resíduos destes para 
aterros sanitários. Os demais resíduos vão para aterros 
sanitários. 

 Identificação das demandas por reciclados e geração de 
demandas por reciclados. 
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A política nacional de educação ambiental 
destaca a importância do desenvolvimento de 
práticas educativas para a sensibilização e 
organização coletiva para a construção de um 
ambiente mais sustentável (Lei n. 9795/99). 
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 Saneamento é responsabilidade de todos. 
 A água e nossas práticas estão na interface entre 

lixo, esgotos, drenagem e abastecimento. 
 As vias da construção de um futuro mais saudável 

apontam para estratégias e soluções 
descentralizadas. 

Sugere-se para um trabalho de ciência e tecnologia:  
 Estudos de soluções de tratamento local para o lixo 

e esgoto, como biodigestores e fossas sépticas 
coletivas e a compostagem. 

 Kit de medida para parâmetros de qualidade da 
água, aplicável por ex. a poço domésticos... 

 E elaboração de Manual de Boas Práticas 
Comunitárias. 
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