
OBSERVATÓRIO 
DA ÁGUA

e-ISBN:  978-85-69918-07-3

Lourdes Conceição Mar�ns
Adriana Floren�no de Souza 

organizadoras



Editalivros Produções Editoriais
Av. Conselheiro Nébias, 197 – Vila Mathias

11015-021 – Santos - SP 
https://elcio62.wixsite.com/editalivros

Atendimento
editalivros@hotmail.com

Dom Tarcísio Scaramussa, SDB

Prof. Me. Marcos Medina Leite

Profª. Dra. Mariângela Mendes Lomba Pinho

Profª. Dra. Rosângela Ballego Campanhã

Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva

Chanceler

Reitor

Pró-Reitora Administrativa

Pró-Reitora de Graduação

Pró-Reitor de Pastoral

INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza (Diretora)

CONSELHO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Profª. Drª. Ana Paula Fuliaro

Prof. Dr. Daniel Freire e Almeida 
Profª. Drª. Eliana Miura Zucchi

Profª. Drª. Graziela Pigatto Bohn 
Prof. Me. Jhonnes Alberto Vaz 

Profª. Drª. Kátia Maria Gomes Machado 
Profª. Drª. Lourdes Conceição Martins 

Profª. Drª. Luana Carramilo Going 
Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla 

COMITÊ DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Prof. Dr. Maurício Marques Pinto da Silva (Coordenador)

Profª. Drª. Graziela Pigatto Bohn
Prof. Me. Jhonnes Alberto Vaz 

Prof. Dr. Marco Antônio Cismeiro Bumba

EQUIPE TÉCNICA 
Me. Adriana Regina Stucchi Guimarães 

Carine Aparecida Benjamim Ogeda
Emily de Jesus Bezerra



Santos
2022

OBSERVATÓRIO 
DA ÁGUA

Lourdes Conceição Martins
 Adriana Florentino de Souza 

Organizadoras



Colabore com a produção científica e cultural. 
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização do editor.

Revisão
Organizadores

Planejamento Gráfico / Diagramação / Capa
Editalivros Produções Editoriais

Sobre o Ebook
Formato: 160 x 230 mm • Mancha: 120 x 190 mm

Tipologia: Goudy Old Style (textos/títulos)

22-110530 CDD-628

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Observatório da água [livro eletrônico] /

organização Lourdes Conceição Martins,  
Adriana Florentino de Souza . -- 1. ed. -- 
Santos, SP : Editalivros Produções 

Editoriais, 2022. PDF.

ISBN 978-85-69918-07-3

1. Água potável 2. Água - Abastecimento

3. Gestão pública 4. Professores - Formação

5. Recursos hídricos - Conservação 6. Resíduos -

Gestão 7. Saneamento - Brasil 8. Saúde pública 

9. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Martins, 

Lourdes Conceição. II. Florentino de Souza, 
Adriana.

Índices para catálogo sistemático:

1. Saneamento, saúde e ambiente : Engenharia

sanitária   628

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

Capitulo 1

O PAPEL DO SANEAMENTO BÁSICO NA PROTEÇÃO DA ÁGUA
Maria Luiza Machado Granziera, Daniela Malheiros Jerez

Capitulo 2

RESÍDUOS SÓLIDOS
Amélia Cristina Elias da Ponte

Capitulo 3

DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA: DOENÇAS 
DIARREICAS AGUDAS 
Normelia Carvalho Luz, Lourdes Conceição Martins, Alfesio Luís Ferreira Braga

Capitulo 4

ATIVIDADES HUMANAS QUE IMPACTAM A QUALIDADE DA 
ÁGUA
Monica Botelho

Capitulo 5 

COMO MEDIR O PH DA ÁGUA UTILIZANDO A PLATAFORMA 
UMA PLATAFORMA DE HARDWARE – ARDUINO
Luiz Carlos Moreira; Walter Silva Oliveira; Vitor Oliveira Kuribara; Felipe Nascimento Ferreira 

Capitulo 6 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA
Prof. Dr. Maurício Marques Pinto da Silva

07

09

18

26

34

39

45



Capitulo 7

BIOINDICADORES
Janara de Camargo Matos

Capitulo 8

A TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE E SUA 
APLICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS EM 
ÁGUA
Adriana Florentino de Souza

Apêndice

PROPOSTA DE PROJETO FEHIDRO

53

62

78



7

APRESENTAÇÃO

É com grande alegria que apresentamos esta publicação, fruto do Curso de Ca-
pacitação Observatório da Água, desenvolvido pela Universidade Católica de Santos 
e financiado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, CBH-BS, com 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO. 

  A Universidade Católica de Santos, a primeira instituição de educação supe-
rior da Região Metropolitana da Baixada Santista, RMBS, com mais de 70 anos de tra-
dição, vem ao longo desses anos contribuindo para a formação de cidadãos conscien-
tes e responsáveis para com a temática ambiental, a qual vem sendo tratada há muitos 
anos em nossa instituição de forma transversal em todos os níveis educacionais. A 
parceria com o CBH-BS, com quase uma década, só tem feito crescer em relevância 
a presença da temática dos recursos hídricos em projetos, linhas de pesquisa, Grupos 
de Pesquisa e em nossos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. Diante disso, é com grande satisfação que se acompanha o protagonismo desta 
parceria, Universidade Católica de Santos / CBH-BS, apresentando-o à nossa socie-
dade por meio dos resultados de pesquisas, publicações, capacitações e fóruns para 
discussões qualificadas em torno da temática dos recursos hídricos.

 O Curso de Capacitação Observatório da Água cumpre seus objetivos ao alcançar 
professores de toda RMBS além de gestores públicos e todos aqueles que tenham inte-
resse na temática. Há de se destacar também o alcance aos estudantes do ensino médio 
e ensino técnico, importantes veículos de transmissão de boas práticas e informações so-
bre educação ambiental e recursos hídricos em nossa comunidade. Além da capacitação, 
este projeto deixa uma plataforma educacional como legado à sociedade, o Observatório 
da Água, https://www.unisantos.br/observacbhbs/, que constitui em um canal de in-
formação sobre recursos hídricos, e que tem o propósito de ser referência na temática 
ao apresentar dados sobre projetos financiados pelo CBH-BS e dar maior visibilidade ao 
site do Comitê. A plataforma também disponibiliza referências sobre o tema (artigos e 
e-books), uma agenda de eventos e acesso aos cursos específicos, alvo desta obra.

Este e-book compreende capítulos escritos pelos docentes/pesquisadores que 
participaram do projeto e ministraram os cursos com o propósito de alcançar os se-
guintes objetivos específicos: 

– Apresentar e discutir as legislações relacionadas à água, bem como os fundamen-
tos e instrumentos jurídicos para o direito de acesso à água e ao saneamento básico;
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– Estudar os tipos de resíduos (agrícolas, domésticos, farmacológicos e indus-
triais) e identificar as boas práticas de manuseio;

–  Fornecer noções de epidemiologia ambiental e os procedimentos que devem 
ser adotados diante de situações de risco;

–  Verificar o impacto das ações humanas sobre a conservação dos recursos hí-
dricos;

–  Avaliar o impacto dos resíduos no uso responsável dos recursos hídricos;

–  Projetar e implementar plataformas Arduíno para análise e emprego de água;

–  Capacitar professores de Ciências (ensino fundamental) e de Biologia e Quí-
mica (ensino médio e técnico) na realização de análises físico-químicas para de-
terminação da qualidade de água;

–  Apresentar o emprego de bioindicadores, como a análise da germinação de 
sementes, como referência na qualidade de água; e

–  Apresentar aos participantes, em especial aos professores, técnicas de análise 
molecular do DNA para identificação de microrganismos patogênicos em água.

Espera-se que esta obra possa contribuir para o aumento da densidade técnica 
qualificada em nossa região por meio de suporte aos conteúdos ministrados nos cur-
sos de temas análogos, multiplicando os agentes qualificados e demonstrando que é 
possível e necessário o engajamento de todos para o enfrentamento dos resíduos e seus 
impactos em saneamento básico, bem como para o uso consciente e sustentável dos 
recursos hídricos.

Boa leitura!

Comissão Organizadora
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O PAPEL DO SANEAMENTO BÁSICO 
NA PROTEÇÃO DA ÁGUA 

Maria Luiza Machado Granziera1

Daniela Malheiros Jerez2

INTRODUÇÃO

Na posição de um dos principais usuários de recursos hídricos, o setor de sa-
neamento básico desempenha papel fundamental na proteção do meio ambiente, es-
pecialmente no que diz respeito à quantidade e à qualidade da água, uma vez que a 
captação de água para abastecimento público e a disposição final dos esgotos sanitários 
em corpos hídricos impactam diretamente esse recurso ambiental.

Ainda que existam instrumentos normativos distintos para tratar do meio am-
biente, dos recursos hídricos e do saneamento básico, a garantia do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado depende de uma aplicação integrada dessas leis 
e de uma governança bem estabelecida entre seus atores. Segundo Edis Milaré (2018, 
p. 1229), é impossível a aplicação estanque da lei de recursos hídricos e da lei de 
saneamento básico, uma vez que os recursos hídricos são os “principais insumos” da 
“produção” dos serviços de saneamento básico e só serão garantidos no futuro com a 
conservação ambiental.

Este texto discute: 1. as principais alterações promovidas pelo Marco Legal do 
Saneamento Básico que integram os serviços de saneamento básico e a proteção dos 
recursos ambientais, especialmente recursos hídricos; 2. a importância da conservação 
de mananciais pelos prestadores dos serviços e saneamento básico; 3. a necessidade 
de um processo de governança entre gestores de recursos hídricos e de saneamento 
básico a luz das novas atribuições da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
(ANA).

1. O MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO E OS 
RECURSOS HÍDRICOS 

A Lei n. 14.026/2020 trouxe mudanças significativas na Lei n. 11.445/2007 no 
que diz respeito ao planejamento e às formas de prestação dos serviços de saneamento 
1 Advogada, Mestre em Direito Internacional (1988) e Doutora em Direito (2000) pela Universidade de 
São Paulo; Professora Associada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado 
em Direito Ambiental Internacional e professora da Graduação (Direito Ambiental) da Universidade 
Católica de Santos.
2 Advogada e graduanda em Ciências Biológicas, ambas pela Universidade de São Paulo (USP); consul-
tora em Direito Ambiental na M. Granziera Consultoria Ltda. e pesquisadora do Centro de Direitos 
Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-CeDHE).
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básico. Do ponto de vista da relação entre meio ambiente e saneamento, há diretrizes 
introduzidas pela nova lei que também aproximam esses temas tão interdependentes.

Quanto aos princípios fundamentais, previstos no art. 2º da Lei n. 11.445/2007, 
a Lei n. 14.026/2020 incorporou a “conservação dos recursos naturais”, como re-
quisito de adequação da prestação dos serviços de saneamento. Além disso, também 
ampliou o rol de políticas públicas com as quais o saneamento básico deve estar ar-
ticulado, incluindo expressamente a política de recursos hídricos (art. 2º, VI). Essas 
alterações coadunam-se com previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 
6.938/81, que reconhece as águas, superficiais e subterrâneas, como recursos ambien-
tais (art. 3º, V). 

Também possuem relação instrínseca com a Política Nacional de Recursos Hídri-
cos, Lei n. 9.433/1997 que traçou como principal objetivo o “uso racional e integrado 
dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável” (art. 2º, II), assegu-
rando “à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos” (art. 2º, I).

O art. 4º do marco do saneamento estabelece que os recursos hídricos não in-
tegram os serviços públicos de saneamento básico. De fato, não integram. O sanea-
mento é usuário da água. Mas isso não significa que não deva haver integração nas 
ações, uma vez que o setor do saneamento utiliza a água para o abastecimento público 
e diluição de efluentes. O abastecimento de água potável depende necessariamente de 
mananciais em boa qualidade e quantidade, que sejam capazes de fornecer água segura 
às populações. 

Destaca-se, porém, que a Lei n. 14.026/2020 inovou ao incorporar nas atividades 
que compõem o serviço de abastecimento de água potável a “reservação de água bruta” 
(art. 3º-A, I, Lei n. 11.445/2007). Esse dispositivo já constava do regulamento – De-
creto n. 7.217/2010, mas agora compõe o texto da norma em vigor. “Água bruta” é a 
“água encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes e aquíferos, que 
não passou por nenhum processo de tratamento” (ANA, 2014). Esses corpos hídricos 
são tutelados pela política de recursos hídricos.

O Marco Legal do Saneamento Básico, pois, deu um passo importante no reco-
nhecimento da responsabilidade do setor de saneamento básico de garantir que os 
reservatórios de água bruta estejam em condições adequadas para que essa água seja 
captada e utilizada em seu empreendimento, o que explicita a relação do serviço com 
a conservação do meio ambiente, especialmente a água.

Essa integração, entretanto, não se inicia na prestação dos serviços de abasteci-
mento de água potável, mas deve ocorrer desde as primeiras etapas de planejamento 
das duas políticas. A Política Federal de Saneamento Básico, por exemplo, deve adotar 
a bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações 
(art. 48, Lei n. 11.445/2007), nos mesmos termos da Lei de Águas também.

Os titulares de serviços de saneamento básico – Municípios e Distrito Federal, 
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no caso de interesse local; e Estado, em conjunto com os Municípios, no caso de inte-
resse comum (art. 8º, Lei n. 11.445/2007), quando da elaboração dos seus planos de 
saneamento básico, devem compatibilizá-los com os planos das bacias hidrográficas e 
com planos diretores dos Municípios em que estiverem inseridos, ou com os planos 
de desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por eles abrangidas (art. 
19, § 3º, Lei 11.445/2007) (GRANZIERA; JEREZ, 2019).

Ainda que a prestação dos serviços ocorra dentro dos limites de um município, 
região metropolitana etc., o planejamento deve considerar informações que ultrapas-
sam tais limites. A quantidade e qualidade da água disponível para dependerá não ape-
nas do estado de conservação do local de captação, mas também da bacia hidrográfica.

Se, por um lado, a quantidade e qualidade dos recursos hídricos são condicio-
nantes dos serviços de saneamento básico, por outro sua prestação de forma universal 
e efetiva é essencial para a melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais. 
Diversos estudos apontam que a deficiência desses serviços gera a contaminação de 
mananciais superficiais e subterrâneos, e consequentes implicações na saúde da po-
pulação, pelo surgimento de doenças de veiculação hídrica (RIBEIRO AYACH et al, 
2012, p. 44).

Por isso, o Marco Legal do Saneamento Básico prevê que desde o âmbito federal 
deve-se ter como objetivo do saneamento básico minimizar os impactos ambientais rela-
cionados à implantação e desenvolvimento das suas ações, obras e serviços e assegurar 
que sejam executadas de acordo com as normas de proteção do meio ambiente, ao uso e 
ocupação do solo e à saúde (art. 49, X), tendo em vista a sua relevância para a melhoria 
da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública (art. 48, V).

2. O PAPEL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO NA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS 

Os mananciais, como corpos hídricos, enquadram-se no critério de domínio dos 
recursos hídricos fixado na Constituição Federal. À União pertencem “os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou 
dele provenham” (CF/1988, art. 20, III). Aos Estados foram destinadas “as águas su-
perficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União” (CF/1988, art. 26, I.).

O domínio dos recursos hídricos consiste na responsabilidade da União ou dos 
Estados e DF pela guarda, administração e edição das regras aplicáveis a esses recursos, 
e não a propriedade de um bem imóvel, objeto de registro próprio (GRANZIERA, 
2014, p. 67). A natureza de bem público das águas, inclusive dos mananciais, tem 
como característica essencial a obtenção da tutela do Estado (GRANZIERA, 2014, 
p.81-82).
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Ainda que a Constituição não tenha determinado aos municípios o domínio dos 
recursos hídricos, há um interesse específico desses entes e dos prestadores de serviços 
de abastecimento na sua proteção, não apenas no direito de uso, mas também e princi-
palmente na sua proteção, para garantir as vazões necessárias em qualidade adequada 
e também a própria viabilidade técnica e financeira dos serviços.

Assim, cabe discutir as formas pelas quais os prestadores de serviços de sanea-
mento podem contribuir para a gestão de recursos hídricos, tendo em vista que a 
manutenção e melhoria das características naturais dos mananciais de captação são 
essenciais para evitar o aumento do custo do tratamento da água para o abastecimento 
público, bem como situações de crise hídrica, além de trazer outros benefícios, como a 
proteção do ecossistema aquático e sua biodiversidade (MARTINS, 2018, p. 44). 

Os serviços de saneamento básico podem ser prestados diretamente pelo titular 
ou por entidade que não integra a administração do titular, mediante celebração de 
contrato de concessão (art. 10, Lei n. 11.445/2007). Em ambos os casos, deve ser 
observado o plano de saneamento básico, cabendo à entidade reguladora estabelecer 
normas e fiscalizar a prestação dos serviços (art. 9º, II, Lei n. 11.445/2007).

Como usuário da água, os serviços de saneamento básico, inclusive para disposi-
ção ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, sujeitam-se à outorga de direito 
de uso (art. 4º, parágrafo único, Lei n. 11.445/2007) e à cobrança pelo uso, quando 
implementada, nos termos da Lei n. 9.433/1997. A cobrança não se confunde, sob 
o aspecto conceitual, com os percentuais da tarifa dos serviços de abastecimento de 
água aplicados especificamente nos mananciais relacionados com os serviços. Ela está 
vinculada ao Plano de Ações aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, com base 
no respectivo Plano de Recursos Hídricos. 

A única forma de os valores da cobrança serem aplicados na proteção de manan-
ciais é o Plano da Bacia elencar como prioritárias as propostas de ações específicas 
para mananciais e haver recursos suficientes para as ações não apenas de recuperação, 
mas também de prevenção. Já a aplicação de percentuais da tarifa na proteção do ma-
nancial tem um foco muito mais localizado e possui outra dimensão: a melhoria da 
qualidade da água no(s) ponto(s) de captação, que causará impacto na sustentabilidade 
do setor de saneamento e na segurança hídrica para a população. 

Por sua vez, os usuários dos serviços de água e esgotamento sanitário pagam ao 
prestador de serviços uma tarifa - remuneração pela prestação dos serviços individuais. 
O valor arrecadado pelo prestador de serviços com a tarifa está relacionado com a 
sustentabilidade econômico-financeira da atividade, destinando-se a investimentos e 
custos dos serviços - captação, tratamento e distribuição de água. 

Observa-se, sob o aspecto da sustentabilidade econômico-financeira, que a qua-
lidade dos reservatórios de água bruta – mananciais – impacta diretamente o custo 
do serviço de saneamento básico - tratamento da água bruta captada do manancial, 
para que atinja os padrões de potabilidade nos termos da Portaria de Consolidação nº 
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5/2017, Anexo XX, do Sistema Único de Saúde.

Ainda considerando o aspecto econômico, estudos demonstram que em um ter-
ço das grandes cidades o custo por unidade de água tratada aumentou, em média, 
50% no último século devido à conversão de ambientes naturais em outros usos do 
solo e ao desenvolvimento urbano nas bacias hidrográficas (THE NATURE CONSER-
VANCY, p. 2). Porém, é possível que os investimentos na conservação de mananciais, 
por parte das prestadoras de serviços de saneamento básico, diminuam esse custo. O 
estudo acima citado demonstrou que, se a empresa realizar o programa de proteção 
de mananciais proposto, num horizonte temporal de 30 anos, a redução no custo de 
tratamento compensa 80% por cento do investimento da EMASA e 60% dos custos 
totais do programa (THE NATURE CONSERVANCY, p. 4).

Esses resultados coadunam-se com o Marco Legal do Saneamento Básico, de-
monstrando a via de mão dupla entre a gestão de recursos hídricos e os serviços de 
saneamento básico. Não apenas considera o retorno econômico-financeiro do investi-
mento na proteção dos mananciais, mas também a responsabilidade ambiental para 
com as presentes e futuras gerações, das prestadoras de serviços, que podem e devem 
destinar parte de receita tarifária para a proteção dos corpos d’água em possuem cap-
tação.

Não existe um modelo único para que esse investimento na proteção de manan-
ciais ocorra, tampouco para as ações que devem ser implementadas para este fim, uma 
vez que deve ser construído caso a caso, a partir de diagnósticos e estudos do manan-
cial local. Porém, o entendimento de que as prestadoras de serviços de saneamento 
básico devem proteger seus locais de captação de água e a construção das melhores 
soluções para isso deve envolver o poder público local, agência reguladora, gestores de 
recursos hídricos e outras partes, como sociedade civil, Organizações Não Governa-
mentais e academia.

2.1. As agências reguladoras

O titular dos serviços de saneamento básico – Municípios e Estado, em conjunto 
com Municípios – deve definir o ente responsável por sua regulação e fiscalização e os 
respectivos procedimentos, nos termos da Lei nº 11.445/2007, art. 9º, II. O exercício 
da função de regulação implica a fixação de padrões e normas, com o objetivo de ga-
rantir que a prestação dos serviços seja adequada às necessidades locais, a partir das 
normas de referência editadas pela AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA E SANEA-
MENTO BÁSCIO (ANA) (art. 22, I), tendo como ponto de partida o diagnóstico 
realizado para os planos municipais de saneamento básico e respectivas propostas.

Por meio da edição de padrões e normas e da sua fiscalização, o ente regulador 
exerce a função essencial de garantir efetividade à política de saneamento básico, mas 
também das demais com que ela se relaciona. Isso porque, embora o regulador regule 
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um mercado, ele também deve zelar pela adequada aplicação das políticas públicas 
inerentes ao respectivo mercado em que se inclui, como a política ambiental e de 
recursos hídricos.

Tendo em vista a política de saneamento, mas também a gestão de recursos hídri-
cos e sua importância para os usuários, o ente regulador pode incorporar nas tarifas 
dos serviços de abastecimento de água potável um percentual a ser aplicado na prote-
ção do manancial de interesse. Isso ocorre pela aplicação de um mecanismo tarifário 
que inclua os custos de proteção e conservação de mananciais na base de cálculo dos 
processos de revisão tarifária periódica da prestadora de serviços, conforme já ocorre, 
por exemplo, nos municípios de Juiz de Fora (MG), Nova Odessa (SP) e Balneário 
Camboriú (SC).

Ao incorporar a “reservação de água bruta” nos serviços de abastecimento de 
água potável, o Marco Legal do Saneamento Básico atribuiu aos prestadores de servi-
ços a responsabilidade de proteger os mananciais dos quais captam sua matéria prima. 
Porém, a agência reguladora, ao editar padrões e normas para esses serviços, desem-
penha papel fundamental no cumprimento dessa obrigação, podendo atuar também 
como importante indutora de uma política de saneamento básico mais integrada com 
a conservação dos recursos hídricos, garantindo que a prestação de serviços de sanea-
mento seja baseada no uso sustentável desse recurso ambiental, como determina o art. 
18, parágrafo único, do Decreto n. 7.217/2010 (MARTINS, 2018, p. 37).

Ao induzir e criar mecanismos financeiros que autorizem e obriguem que os 
prestadores de serviços destinem um percentual do valor que arrecadam com a tarifa 
de abastecimento de água potável em ações de proteção de recursos hídricos que cons-
tituem sua matéria prima, as agências reguladoras desempenham uma função-chave 
para que os serviços de saneamento básico reduzam suas externalidades ambientais, 
cumprindo os objetivos das políticas de meio ambiente, recursos hídricos e saneamen-
to básico.

3. APONTAMENTOS ACERCA DA GOVERNANÇA 

Ainda que existam marcos normativos distintos para tratar de meio ambiente, 
recursos hídricos e saneamento básico, a efetividade de cada uma dessas políticas pú-
blicas depende da atuação interdependente. Assim, gestores que atuam nesses setores, 
necessitam estabelecer mecanismos de governança que permitam a constante troca de 
informações e a tomada de decisão de forma integrada. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (2014, p. 42) entende-se por 
governança no setor público “os mecanismos de liderança, estratégia e controle pos-
tos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à 
condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 
A governança está relacionada a três funções básicas (TCU, 2014, p. 46): avaliação, 
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orientação e monitoramento de resultados.

É fundamental, pois, o engajamento dos gestores públicos, prestadores de servi-
ços de saneamento, sociedade civil etc. na garantia da sustentabilidade hídrica, desde 
a fase de planejamento até a execução e avaliação de resultados. Porém, fica claro que 
as agências reguladoras exercem papel relevante na implementação conjunta dessas 
políticas por sua atribuição de instituir normas que considerem os objetivos comuns 
dessas políticas, o que vai na mesma direção das novas atribuições definidas pela Lei 
n. 14.026/2020 à ANA. 

3.1. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Até a edição da Lei nº 14.026/2020, cada município brasileiro vinha - e vem - 
exercendo a titularidade sem qualquer parâmetro previamente estabelecido. Os que 
possuem melhores condições financeiras e estruturais conseguem atingir minimamen-
te as metas fixadas nos planos municipais de saneamento básico. Mas a grande maioria 
padece da falta de estrutura, recursos técnicos e financeiros e capacitação para fazer 
frente aos desafios. 

No cenário nacional existem ainda mais de 1.800 municípios que não delegaram 
as funções de regulação a uma entidade reguladora, o que pressupõe a fixação de tari-
fas sem critérios técnicos, falta de metas para investimentos e fiscalização precária dos 
serviços. No estado de São Paulo, aproximadamente 200 municípios não delegaram a 
regulação do saneamento básico a um ente regulador.

A estrutura geral da regulação dos serviços públicos de saneamento, sob titulari-
dade municipal, levou a um cenário de multiplicação de entes e órgãos reguladores e, 
por consequência, a uma fragmentação e a uma diversidade muito evidente dos estilos, 
estratégias, processos e ambientes de regulação. Segundo Marrara, “o contexto atual 
se caracteriza por alta assimetria procedimental, material e organizacional, bem como 
por custos significativos de transação, já que os agentes econômicos interessados em 
transitar por diferentes Municípios terão que realizar investimentos significativos para 
compreender e dominar tecnicamente o arcabouço regulatório aplicável ao mesmo 
serviço nas diferentes localidades” (MARRARA, 2021, p. 65). 

Na linha de estabelecer parâmetros gerais de regulação, a Lei nº 14.026/2020 es-
tabeleceu uma inovação de cunho institucional. Alterando a Lei nº 9.984/2000, criou 
novas atribuições à agora denominada Agência Nacional de Águas e Saneamento Bá-
sico (ANA), no que se refere à formulação de normas de referência. A ANA instituirá 
normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por 
seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para 
a função de regulação estabelecidas na Lei n. 11.445 (art. 4º-A, Lei n. 9.984/2000.

O fato de haver agora uma entidade federal responsável por estabelecer regras 
gerais de regulação, confere uma nova visão e perspectiva para o setor, que sempre 
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esteve pulverizado pelo imenso número de municípios em situações as mais diversas, 
e sem uma régua que pautasse o conjunto de suas ações. As normas de referência, a 
serem formuladas pela ANA, são endereçadas aos titulares e aos reguladores, que por 
sua vez estabelecerão suas regras de acordo com a realidade local (art. 25-A, Lei n. 
11.445/2007). 

CONCLUSÃO

A promulgação da Lei n. 14.026/2020, instituindo o Marco Legal do Saneamen-
to Básico, trouxe contribuições relevantes para a ampliação do entendimento de que 
o setor de saneamento básico desempenha papel fundamental para a garantia do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente para a conservação dos recursos 
hídricos que constituem matéria-prima para o abastecimento de água potável.

A segurança hídrica das atuais e futuras gerações depende da integração das polí-
ticas de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento básico, criando um modelo de 
governança que permita aos agentes públicos e privados avaliar e aprimorar o ambien-
te, os cenários, o desempenho e os resultados dessas políticas públicas.

Nessa busca por maior integração e efetividade, cabe às prestadoras de serviços de 
saneamento básico reconhecer a importância de atuar na conservação e recuperação 
dos mananciais nos quais atuam, de modo a cumprir com suas obrigações legais de 
atuar na reservação de água bruta, mas também para que tenham retornos econômicos 
com a melhoria da quantidade e qualidade de água a ser captada.

As agências reguladoras de saneamento básico – referenciadas nas normas da 
ANA com a função de integração entre as políticas de recursos hídricos e saneamento 
básico – desempenham papel fundamental nesse processo, trazendo padrões e normas 
que considerem aspectos de qualidade ambiental na prestação dos serviços e criando 
mecanismos financeiros para que parte dos recursos da tarifa arrecadada com o serviço 
de abastecimento de água potável seja destinado à proteção do manancial de captação.
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RESÍDUOS SÓLIDOS

Amélia Cristina Elias da Ponte1

Resíduos sólidos são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT como restos não orgânicos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 
e de varrição (ABNT Catálogo, 2004). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi promulgada em agosto de 
2010 e previa a erradicação de aterros irregulares até 2014. Possui 15 objetivos, que 
inclui a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a não geração desses 
resíduos, bem como sua redução, reutilização, reciclagem, tratamento disposição final, 
ambientalmente adequada dos rejeitos e finalmente, gestão integrada desses resíduos 
(BRASIL, 2010). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a PNRS da seguinte 
forma: 

I - Quanto à origem:

a) resíduos domiciliares: gerados por atividades domésticas em residências urba-
nas;

b) resíduos de limpeza urbana: gerados por varrição, limpeza de ruas e vias públi-
cas e outros serviços de limpeza urbana;

c) resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e instalações industriais;

d) resíduos de serviços de saúde: gerados nos serviços de saúde, conforme defi-
nido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA 
(Sistema Nacional de Meio Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária); 

e) resíduos da construção civil: gerados nas construções, reformas, reparos e de-
molições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;

f) gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados 
a insumos utilizados nessas atividades;

1 Mestre em Educação pela Universidade Católica de Santos (2004). Professora de Botânica e Prática de 
Ensino na Universidade Católica de Santos desde 1987. Supervisora do Curso de Ciências Biológicas no 
Núcleo de Extensão Universitária - NECOM, na área de Meio Ambiente e Cidadania, instrumentalizan-
do o universitário sobre metodologia e operacionalização do trabalho em comunidades que apresentam 
ausência de direitos básicos de cidadania, saúde, educação e saneamento ambiental, por meio da elabora-
ção e execução de projetos sócio-educativos.
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g) resíduos de serviços de transportes: gerados em portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

h) resíduos de mineração: gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. (ABNT, 2004; BRASIL, 2010)

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a 
revolução tecnológica vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos 
modos de produção e consumo da população provocando um aumento na produção 
de resíduos que passaram a abrigar em sua composição elementos sintéticos e perigo-
sos aos ecossistemas e à saúde humana, em virtude das novas tecnologias incorporadas 
ao cotidiano (GOUVEIA, 2012). 

Resíduos sólidos urbanos

A geração média de resíduos sólidos urbanos é próxima de 1 Kg por habitante/
dia no país, padrão já similar ao de alguns países da União Europeia (GOUVEIA, 
2012; BRASIL, 2014).

 Boa parte desses resíduos produzidos atualmente não possui destinação sanitária 
e ambientalmente adequada. Embora a PNRS tenha ratificado o fim dos lixões con-
trolados com previsão de extinguir os aterros irregulares até 2024, os resíduos sólidos 
ainda são depositados em vazadouros a céu aberto, em mais da metade dos municípios 
brasileiros. O percentual de municípios que utilizam aterros controlados, onde os re-
síduos são apenas cobertos por terra, manteve-se praticamente inalterado entre 2010 
e 2017, e houve aumento na destinação para os aterros sanitários, que utilizam tecno-
logia específica de modo a minimizar os impactos ambientais e os danos ou riscos à 
saúde humana (BRASIL, 2010; GOUVEIA, 2012).

Os locais de armazenamento e de disposição final tornam-se ambientes propícios 
para a proliferação de pragas e vetores e outros agentes transmissores de doença colo-
cando em risco a saúde pública (CARDOSO; CARDOSO, 2016).

Segundo os autores, pode haver também a emissão de partículas e outros poluen-
tes atmosféricos, diretamente pela queima de lixo ao ar livre ou pela incineração de 
dejetos sem o uso de equipamentos de controle adequados. De modo geral, os impac-
tos dessa degradação estendem-se para além das áreas de disposição final dos resíduos, 
afetando toda a população.

A decomposição da matéria orgânica presente no lixo resulta na formação de um 
líquido de cor escura, o chorume, que pode contaminar o solo e as águas superficiais 
ou subterrâneas pela contaminação do lençol freático. Para os autores, uma vez acon-
dicionados em aterros, os resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, 
da água e do ar, por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes 
e metais pesados, entre outros (GOUVEIA; PRADO, 2010). 

Segundo Gouveia e Prado (2010), a decomposição anaeróbica da matéria orgâni-
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ca presente nos resíduos gera grandes quantidades de Gases do Efeito Estufa (GEE), 
principalmente o metano (CH

4
), segundo gás em importância dentre os considerados 

responsáveis pelo aquecimento global.

Iniciativas para captação do metano gerado em aterros sanitários e sua utilização 
na geração de energia vêm sendo implantados no âmbito dos projetos de MDL (é um 
dos mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo de Kyoto2 para auxiliar o processo 
de redução de emissões de gases do efeito estufa3 (GEE) ou de captura de carbono (ou 
sequestro de carbono4)  como instrumentos de mitigação de gases de efeito estufa (BRA-
SIL, 2021).

Resíduos agrossilvopastoris 

São gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relaciona-
dos a insumos utilizados nessas atividades.

O Brasil é um dos países que mais produz resíduos agroindustriais, como os 
resíduos de frutas pelas indústrias de polpas, o que tem contribuído para o aumento 
da produção do lixo orgânico, provocando graves problemas ambientais. (COSTA FI-
LHO et al,2017)

Os principais resíduos sólidos agroindustriais são as usinas sucroalcooleiras, pa-
pel e celulose, indústrias de processamento de carnes, frutas e hortaliças, curtumes e 
matadouros (VIANA; CRUZ,2016).

A Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e a Agricultura – FAO, 
estima que a produção mundial de resíduos agroindustriais atinja 1,3 bilhão de to-
neladas por ano, dando conta que, 1/3 dos alimentos potencialmente destinados ao 
consumo humano são desperdiçados, seja como resíduos, oriundos do processamento 
ou como perda na cadeia produtiva. (FAO,2020) 

Resíduos da agroindústria

Em todo o mundo, são geradas milhões de toneladas de resíduos provenientes 
de atividades agroindustriais. Alguns deles são aproveitados como ração animal ou 
dispostos no campo, entretanto, a maior parte ainda é descartada sem tratamento, 
causando danos ao meio ambiente. (COSTA FILHO et al, 2017)
Dentre os diversos resíduos gerados pela agroindústria, destacam-se os vinícolas por serem fontes ricas 
2 O Protocolo Kyoto, assinado em 11 de dezembro de 1997 no Japão, representou um marco nos esforços 
internacionais para o enfrentamento das mudanças climáticas, estabelecendo um compromisso legal de 
redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa.
3 GEE - Os gases internacionalmente reconhecidos como gases de efeito estufa, regulados pelo Protocolo 
de Kioto, são: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hexafluoreto de En-
xofre (SF6) e duas famílias de gases, Hidrofluorcarbono (HFC) e Perfluorcarbono (PFC).
4 O Sequestro de carbono é a expressão utilizada para definir o processo de retirada de gás carbônico 
(CO2) da atmosfera para transformá-lo em oxigênio. Esse processo é feito naturalmente pelo solo, flo-
restas e oceanos.
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de compostos fenólicos e pela expressiva quantidade resultante do processamento, já que a soma deles, 
bagaço (cascas e sementes), engaço e a borra do processo fermentativo representam, em média, cerca de 
30% do volume de uvas utilizadas para a produção vinícola, o que torna este setor uma fonte promis-
sora de substâncias bioativas naturais. Ou seja, esses materiais podem ser reutilizados como substitutos 
de aditivos ou novos ingredientes nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. (SAMPAIO; HADDAD; 
WIENDL, 2018)

Resíduos de serviços de saúde

O Brasil é o 6º mercado mundial em volume de medicamentos vendidos e esti-
ma-se que, por ano, a população brasileira gere mais de 10 mil toneladas de resíduos 
de medicamentos de resíduos de medicamentos, sejam vencidos ou que sobram de 
tratamentos. Não há no país um sistema adequado de descarte destes produtos.

A Resolução nº 05/1993 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 
1993). instituiu a responsabilidade e a obrigatoriedade de elaboração e implantação 
de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS em todos os 
estabelecimentos geradores desses resíduos.

Grupo A – Biológico 

Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 
devido a presença de agentes biológicos.   

Grupo B – Químicos

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de corrosividade, 
reatividade e toxicidade. Estão inclusos: produtos hormonais e antimicrobianos, citos-
táticos, antineoplásicos, imunosupressores, digitálicos, anti-retrovirais quando descar-
tados, além de insumos farmacêuticos dos Medicamentos Controlados pela Portaria 
344/98

Grupo D - Resíduos Comuns

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico, poden-
do ser equiparado a resíduos domiciliares. Estão inclusos: papel higiênico, sobra de 
alimento, resíduos da área administrativa, papelão, fita adesiva, plástico, isopor, gelox 
para insulina.

Soluções

Há três tipos de coleta utilizados para a captação de resíduos sólidos: a coleta do 
lixo urbano, a seletiva e a informal. 
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A coleta do lixo urbano é aquela que recolhe tudo o que é descartado nas resi-
dências, resumido em resíduos orgânicos e inorgânicos de pequeno tamanho, e que 
após a coleta são colocados à disposição dos órgãos públicos. 

A coleta seletiva é similar a coleta de lixo, acontecendo de porta em porta, seja o 
ambiente domiciliar ou comercial, ou em pontos de entrega voluntária, e é direciona-
da principalmente para os produtos recicláveis. 

Já a coleta informal é realizada por meio de captação manual e em pequenas 
quantidades principalmente por profissionais informais e até mesmo por cooperativas 
de reciclagem, sendo uma das que mais contribui para a reciclagem de resíduos reapro-
veitáveis (SIGETHY; ANTENOR, 2020).

A compostagem é um processo que transforma a matéria orgânica do lixo em 
adubo. Todo o processo acontece em etapas, nas quais a temperatura, a humidade, 
fungos, aranhas, minhocas, bactérias, besouros e formigas, decompõem as fibras vege-
tais e animais. As substâncias orgânicas transformam-se em substâncias mais simples 
e, depois, em substâncias minerais que podem ser utilizadas pelas plantas. (VARGAS-
-PINEDA et al.,2019)

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Nº 12.305/2010, 
regula as novas regras de destinação de produtos descartados pelos consumidores, 
atribuindo o seu retorno aos respectivos fabricantes, dentro do sistema denominado 
Logística Reversa. Segundo esse sistema, os resíduos sólidos deverão ser devolvidos ao 
setor empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010)

São produtos obrigatoriamente sujeitos à Logística Reversa: agroquímicos, seus 
resíduos e embalagens, e outros produtos em que as embalagens após o uso constituam 
resíduos perigosos; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e emba-
lagens; lâmpadas de mercúrio; produtos eletroeletrônicos (SZIGETHY; ANTENOR, 
2020).

A destinação correta dos resíduos sólidos vem se tornando cada vez mais im-
portante e valorizada não só por órgãos públicos, mas também pela população. Isso 
acontece pela crescente preocupação com o meio ambiente, uma vez que a produção e 
descarte inadequado de resíduos são grandes responsáveis pela poluição encontrada 
no solo, nos rios e no ar. Além da poluição ambiental ser preocupação de grande parte 
das pessoas atualmente, resíduos sólidos também são responsáveis por afetar direta-
mente a saúde da população. Dessa forma, a conscientização e o descarte adequado de 
resíduos sólidos deve ser cada vez mais difundida (BRASIL, 2012).

Para a diminuição e mitigação dos impactos causados pelos resíduos, alguns po-
dem ser reciclados, como certos materiais plásticos, metálicos, cerâmicos e celulósi-
cos, evitando seu descarte no meio ambiente. Resíduos orgânicos que não são reci-
clados podem ser aproveitados, em muitos casos, como ingredientes em formulações 
de novos produtos e, por processos biotecnológicos, podem ser valorizados quando 
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utilizados como substratos para a geração de produtos com elevado valor agregado, 
como enzimas e antibióticos é imprescindível a continuidade de pesquisas na área de 
sustentabilidade, buscando soluções ambientais, sociais e economicamente corretas 
(GOUVEIA; PRADO, 2010).

O modo de vida da população moderna implica na produção de resíduos e na 
forma como o tratamos nas nossas próprias residências.  Começando com as fraldas 
descartáveis na idade infantil até o consumo desenfreado dos adultos. 

A simples separação do lixo na fonte pode garantir possibilidades de tratamento, 
reciclagem e uma redução drástica na quantidade de lixo descartada inadequadamente 
que são os grandes responsáveis pela poluição encontrada no solo, nos rios e no ar e 
afetar diretamente a saúde da população. 
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As doenças de veiculação hídricas são agravos transmitidos por contato ou por 
ingestão de água contaminada por organismos ou outros contaminantes que são dis-
seminados por meio da água, ou pelo contato com esgoto despejado nas ruas ou nos 
córregos e rios, geralmente, em regiões com deficiência de rede de esgotamento sani-
tário, e domicílios não legalizados que se utilizam dessas alternativas inadequadas para 
a deposição dos dejetos humanos, causando a degradação desses córregos e rios e de 
canais, alterando a oxigenação das águas, causando inundações, alagamentos e desmo-
ronamentos de barracos, quando dos períodos de muita pluviosidade e, principalmen-
te, prejudicando a saúde pública, pela proliferação de ratos, baratas e suas excretas, 
vetores característicos dessas áreas, responsáveis pela contaminação das águas e pela 
disseminação de diversas doenças hídricas, como por exemplo as Doenças Diarreicas 
Agudas ou DDA. (BRASIL, 2017). 

As diarreias são provocadas por diferentes agentes etiológicos, com meca-
nismos fisiopatológicos distintos e cujas incidências e frequências de complica-
ções variam conforme as regiões e as populações em causa (ARAÚJO, 2014). 

As Doenças Diarreicas Agudas são doenças causadas por vários desses 
agentes infecciosos: bactérias, vírus e parasitas, das quais precisam ser diagnos-
ticadas, tratadas e prevenidas, de modo que os sistemas de saúde devem propor 
essas ações, cabendo aos setores competentes realizarem estudos e divulgarem 
os dados para que a comunidade científica possa compreender acerca da trans-
missibilidade dessas doenças no contexto da cidade e possibilidade de mapear 
os casos, verificar as prováveis causas e formas de transmissão, delineando ações 
preventivas para reduzir seus índices e reduzir de imediato a gravidade dos ca-
sos e mortalidade, reduzindo gradativamente sua incidência e prevalência em 
médio e longo prazo. 

Estes tipos de doença são de ocorrência mundial, com grande desta-
que nas áreas tropicais e/ou nas proximidades de fontes naturais de água no 
continente, porém, é importante que cada localidade possa ter como diagnos-
ticar, tratar e propor ações preventivas dentro de suas possibilidades. Assim, o 



Lourdes Conceição Martins e Adriana Florentino de Souza 

27

acompanhamento da ocorrência dos casos de doenças diarreicas em nível mu-
nicipal é de extrema importância para ter conhecimento das suas características 
e tendências de transmissão ao longo dos anos, determinando padrões de com-
portamento dessas doenças para atuar na prevenção e controle rápido de surtos 
e epidemia e até mesmo reduzir ao máximo a sua mortalidade (CÉSAR, 2006).

Para Teixeira e Guilhermino (2006), a melhoria e ampliação da infraes-
trutura de saneamento básico em localidades com condições precárias de sa-
neamento ambiental é um investimento necessário para buscar melhorias nas 
condições de saúde pública existentes, contribuindo assim para a redução de 
gastos públicos e particulares com medicina curativa.

É importante fortalecer a atenção básica de saúde e as condições de 
saneamento básico para reduzir gradativamente ou até drasticamente os casos 
de DDA nas localidades, de modo que os gestores de saúdes possam traçar 
políticas públicas de saúde para reduzir a gravidade e óbitos das DDA em curto 
prazo e reduzir progressivamente a incidência e prevalência dessas doenças em 
médio e longo prazo (BATISTA, 2016).

Para entender mais acerca desses agravos, será destacado a seguir alguns 
aspectos relevantes sobre as doenças de veiculação hídrica e alguns de seus sub-
tipos que são as doenças diarreicas agudas. 

Doenças de Veiculação Hídrica

 Os perigos de contaminação podem ser de natureza química, física ou biológica. 
Todavia, o enfoque principal deste estudo são as doenças vinculadas à transmissão 
pela água, correlacionadas com a situação do tratamento de esgotamento sanitário 
da região e com a qualidade de água de abastecimento da população (BRASIL, 2010).

Problemas no sistema de abastecimento de água, no processo de captação e trata-
mento ou na rede de distribuição, hábitos de higiene pessoal, contato com água conta-
minada ou ainda com urina ou fezes de animais, podem permitir a contaminação com 
bactérias, vírus, parasitas ou toxinas e causar doenças (CETESB, 2016).

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), doenças relacionadas à água são 
enfermidades transmitidas pelo contato ou ingestão de água contaminada ou por ve-
tores que se procriam na água. Essas doenças se subdividem em Doenças transmitidas 
por via fecal-oral, Doenças pela água contaminada por parasitas, doenças transmitidas 
por verminoses e as Doenças transmitidas por vetores.

As doenças transmitidas por via fecal-oral são aquelas que se dão através da inges-
tão de alimentos ou água contaminados por fezes (BRASIL, 2018 e 2013). Isso pode ter 
influência na ausência de condições sanitárias adequadas em que as fezes são despeja-
das em fontes de água do ambiente, sendo essa água consumida de alguma forma pela 
população, da mesma forma que a má ou não higienização das mãos após a evacuação 
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que pode promover a contaminação através do contato físico direto e pelo manuseio 
de alimentos. As principais doenças de transmissão fecal-oral são a giardíase, amebíase, 
febre tifoide, hepatite A e E, rotavírus, enterovírus (ex. poliomielite), shigelose, cólera, 
ascaridíase, entre outras. Algumas dessas também pode ter transmissão por contami-
nação da água com os agentes infecciosos (BRASIL, 2018 e 2010). 

As doenças classificadas como as de contaminação da água utilizada para con-
sumo e higienização de alimentos e podem estar associadas ao abastecimento insufi-
ciente de água ou através da contaminação das fontes de água naturais e reservatórios 
de água com agentes patogênicos de natureza microscópica (BRASIL, 2018 e 2013). 
Entram nesse grupo as diarreias por E. coli, amebíase, giardíase, cólera, febre tifoi-
de, leptospirose, desinteria bacteriana, toxoplasmose, diferentes substâncias química 
e metais pesados, entre outras (BRASIL, 2018 e 2010).Algumas delas são transmitidas 
por verminoses, em que estes agentes patogênicos são ingeridos junto com água ou 
alimentos contaminados em alguma em parte de seu ciclo de vida que se encontram 
no ambiente aquático. Essas doenças ocorrem principalmente pela ingestão dos ovos 
e/ou larvas de vermes e muitas vezes completam seu desenvolvimento dentro do orga-
nismo humano (BRASIL, 2018 e 2013). 

Existem outras doenças transmitidas por vetores que se relacionam com a água. 
Corpos de água contaminados por esgotos domésticos que, ao atingirem as águas das 
praias, podem expor banhistas a microrganismos patogênicos, como vírus, bactérias, 
fungos, protozoários patogênicos e ovos de helmintos. Crianças, idosos ou pessoas 
com baixa resistência física estão mais suscetíveis a desenvolver doenças hídricas ou 
infecções, após banhar-se em águas contaminadas (BRASIL, 2018 e 2013). 

Dentre alguns descritos anteriormente, aqueles de maior destaque podem ser 
também destacados com maior especificidade na figura abaixo.

Figura 1 – Principais exemplos de patógenos e substâncias químicas passíveis de veiculação por água e 
suas respectivas vias de transmissão (Fonte: BRASIL, 2018).
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As maneiras mais eficazes para prevenção desse tipo de doença é por intermédio 
da consumação de água potável, prezar por boas práticas de higiene pessoal e com os 
alimentos e de cuidados com o entorno das habitações, evitando água parada e resí-
duos sólidos descartados de forma inadequada. A ausência de condições adequadas 
de saneamento básico também podem contribuir para a transmissão e disseminação 
dessas doenças (BRASIL, 2018).  A doença mais comum associada à água poluída por 
esgotos é a diarreia aguda. Esta doença ocorre em diversas variedades, apresentando 
um ou mais sintomas a saber: enjoo, vômitos, dores abdominais, dor de cabeça e febre, 
sendo a diarreia, em si, o sintoma mais frequente, além de ser causada por diversos 
tipos de parasitas que atacam o intestino humano (CETESB, 2016). 

Doença Diarreica Aguda (DDA) 

A diarreia aguda representa um importante problema de saúde pública em 
todo o mundo, é uma doença que atinge pessoas de todas as classes sociais e 
idades (ARAÚJO, 2014). 

Há confirmação de que a manifestação de DDA é predominante pelo au-
mento do número de evacuações aquosas ou de pouca consistência, frequente-
mente acompanhadas de vômito, febre e dores abdominais. Esse agravo pode 
ser transmitido diretamente de pessoa para pessoa ou de animal para pessoa, 
pela contaminação da pele; ou indiretamente por alimentos, água ou objetos 
contaminados, como o lixo (BRASIL, 2017).

 Geralmente, a duração da doença é de 2 a 14 dias, podendo ser desde 
mais leves ou graves. O vírus produz diarreia, podendo complicar-se causan-
do desnutrição. Os parasitas podem ser encontrados isolados ou associados à 
manifestação de diarreia aguda, ou não (BRASIL, 2017), de maneira que pode 
acompanhar outros sintomas como vômitos, febre e cólica abdominal, poden-
do apresentar muco e sangue nas fezes (ARAÚJO, 2014).

A doença diarreica pode ser manifestada de três formas: Diarreia aguda 
aquosa (evacuação com grande perda de líquidos e que poderá causar desidra-
tação se for persistente e o indivíduo não ingerir água ou outros alimentos 
ricos em água para fazer a reposição, ao qual poderá durar até 14 dias, sendo 
comumente causada por bactérias e vírus), Diarreia aguda com sangue ou di-
senteria (ocorre quando é detectado sangue nas fezes pastosas ou liquefeitas, 
sendo consequência de provável lesão na mucosa intestinal associada ou não 
com infecção/infestação parasitária, ao qual também pode gerar a desidrata-
ção. Bactérias do gênero Shigella são as principais causadoras de disenteria) e a 
Diarreia persistente (pode ser algum tipo de diarreia aquosa ou desinteria com 
duração de 14 dias ou mais, gerando muitas vezes   desidratação e desnutrição, 
de modo que os pacientes constituem um grupo com alto risco de complica-
ções e elevada letalidade em decorrência da debilitação do trato digestório e 
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suas consequências ao resto do corpo, podendo chegar ao óbito) (SBP, 2017). 
Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2017), da mesma forma que Mora-

es e Castro (2014) afirmam que a Doença Diarreica Aguda pode ser causada por vários 
agentes infecciosos: bactérias, vírus e parasitas, entre eles:

• Vírus: os mais importantes são o HAV (Hepatite vírus A), Rotavírus e o Norovírus 
transmitidos por via Fecal-Oral, água, mãos, alimentos, objetos contaminados e 
lixo. O Rotavírus pela facilidade de altas temperaturas em condições ambiente 
(até 56ºC) e pH 3.0, portanto há registros tanto na água, quanto no lixo.

• Bactérias: as mais prevalentes são: Bacilluscereus, Staphylococcus aureus, Campylo-
bacter spp., Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp., Yersiniaenterocolitica e Vibrio-
cholerae. O potencial de transmissibilidades é de grande amplitude, abrangendo 
vias: Fecal-Oral, água, mãos, alimentos, animais, objetos contaminados e lixo. No 
lixo podem ser encontradas Enterobacterias e Staphylococcus aureus.

• Parasitas: os mais comuns são Entamoeba histolytica, Giardia lamblia e Cryptospo-
ridium. A transmissão pode ocorrer por vias: Fecal-Oral, água, mãos, alimentos, 
animais e lixo. A Giardia e o Cryptosporidium são encontrados na água, sendo a 
Giardia capaz de sobreviver meses nesse ambiente.

Em relação as formas de diarreia aguda, Moraes e Castro (20140 destacam as suas 
principais formas de contaminação na figura a seguir.

Figura 2 – Principais exemplos de patógenos e substâncias químicas passíveis de veiculação por água e 
suas respectivas vias de transmissão (Fonte: MORAES; CASTRO, 2014).

O diagnóstico de algum tipo de DDA deve levar em consideração o seu diag-
nóstico diferencial, a fim de definir a causa da mesma que poderá ser de natureza 
infecciosa (viral, bacteriana ou parasitária) ou através da ação de alergia alimentar, 
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Intoxicação alimentar ou ação de alguns Medicamentos no organismo (MORAES; 
CASTRO, 2014). 

Os casos de DDA eram bem mais numerosos e letais nas décadas do século XIX 
e XX no Brasil e neste e nos séculos anteriores em diversos lugares do mundo, ao qual 
foi gradativamente reduzidos em decorrência da descoberta e identificação dos ciclos 
vitais dos agentes causadores das doenças, da melhoria da qualidade de vida das popu-
lações no tocante da higiene pessoal e coletiva e dos avanços no desenvolvimento de es-
tratégicas de saneamento ambiental nos grandes centros urbanos e posteriormente nas 
localidades mais periféricas (CARRERA, 2018). Estes e outros avanços na saúde pú-
blica foram imprescindíveis para gerar melhore condições gerais de vida da população, 
além da participação dos profissionais da área da saúde dos diferentes seguimentos de 
atuação para diagnóstico, tratamento e prevenção de novos casos e no controle da in-
cidência e prevalência da das doenças diarreicas em médio e longo prazo (SBP, 2017).

César (2006) destaca que é importante que os profissionais da saúde possam re-
conhecer as características das doenças diarreicas de ocorrência local e suas tendências 
de transmissão, incidência e prevalência ao longo do tempo para que possa perceber 
a instalação de surtos e epidemias das DDA, da mesma forma que identificar grupos 
de indivíduos susceptíveis, as vias de transmissão e a prevenção de novos casos através 
de ações de controle.  

Silva (2012) cita que a incidência das DDAs foi crescente entre os anos de 
2000 e 2006, chegando a ter quase 4 milhões de casos notificados, sendo eu 
nos anos seguintes os casos oscilaram entre quedas e retomadas de crescimen-
tos de casos, porém se mantiveram elevados. Assim, mesmo com a crescente 
de casos de DDA, a sua mortalidade tendeu a decrescer no passar dos anos, ao 
qual pode ser consequência de ações locais, regionais e/ou nacionais de com-
bate e controle da transmissão das doenças em questão.

A incidência elevada de DDAs são as principais causadoras de 
morbimortalidade quando de episódios frequentes na infância, essencialmente 
se tratando de moradores de áreas precárias e sem condições de saneamento 
(BRASIL, 2017). Nesse aspecto, mesmo com a redução das mortes por doen-
ças parasitárias e infecciosas ao redor do mundo, principalmente nos países 
desenvolvidos, as doenças diarreicas agudas continuam sendo uma causa de 
mortalidade e problema de saúde pública em todo o planeta, em especial nos 
países mais pobres e em subdesenvolvidos (ARAÚJO, 2014).  

Para Carrera (2018), as DDA podem acometer os indivíduos de qualquer faixa 
etária, contudo, as crianças e os idosos são os mais afetados em diversas localidades ao 
redor do mundo em que ocorrem, sendo uma das principais causas de morbimorta-
lidade em crianças com idade inferior a cinco anos de idade e com alta letalidade na-
quelas menores de um ano principalmente por envolver direta ou indiretamente um 
apanhado de aspectos e fatores relacionados as condições socioeconômicas e socioam-
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bientais (origem da água e destino dos dejetos, situação nutricional, socioeconômico e 
cultural, além de possíveis interferências climáticas, entre outros).

Essas doenças podem ser prevenidas aplicando-se medidas de promoção à saúde, 
como: conscientização da população de áreas de incidência elevada e melhorias no 
desenvolvimento do saneamento dessas regiões, impedindo a transmissão do agente 
causador (UNICEF, 2009). 

Em relação a prevalência das DDAs, Silva (2012) destaca que persistência de 
sua ocorrência é comum nos países em desenvolvimento como o Brasil e pode estar 
relacionado ao crescimento acelerado e sem planejamento dos grandes metrópoles 
e seus aglomerados urbanos em sua volta, de maneira que não existem as condições 
de saneamento básicos adequadas para se ter qualidade de vida diante das condições 
socioeconômicas precárias. Assim, “no Brasil, vários municípios compartilham esse histórico 
de formação, principalmente considerando a velocidade com que se deu o fluxo de pessoas das 
áreas rurais para as áreas urbanas” (p.13).De acordo com Batista (2016), existe uma forte 
correlação entre o número de casos de DDA de maior ou menor gravidade com a inefi-
ciência, diminuição e/ou inexistência de alguns fatores que podem interferir na quali-
dade de saúde como coleta periódica do lixo, cobertura de atenção básica de saúde nos 
bairros, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, da mesma forma tem 
relação indireta com aspectos sociais relativos a renda familiar, taxa de analfabetismo 
e presença de energia elétrica nas residências que são aspectos que podem interferir 
na qualidade de vida e nas questões de higiene quanto a informação e facilitador de 
acesso a ela.  
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ATIVIDADES HUMANAS QUE IMPACTAM A QUALIDADE 
DA ÁGUA

Monica Botelho1

Uma ampla gama de atividades humanas é capaz de interferir nas características 
físicas, químicas e biológicas da água. A qualidade da água é afetada por mudanças 
nos teores de nutrientes e nos sedimentos, por fatores biológicos, alterações de tem-
peratura e pH, bem como pela presença de metais pesados, toxinas não metálicas, 
componentes orgânicos persistentes e agrotóxicos, entre muitos outros. A agricultura, 
a indústria, a mineração, o descarte de resíduos humanos, o crescimento demográfico, 
a urbanização e as mudanças climáticas são as principais atividades que impactam a 
qualidade da água (ANA, 2013).

Figura 1. Usos da água em 2019.

Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento, 2020.
1 Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS - 2020). Possui Mes-
trado em Saúde Coletiva pela UNISANTOS (2013), especialização em Saúde Pública pela UNIBENS/
Atualize Cursos de Pós-Graduação (2011). Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Esta-
dual Paulista - UNESP (1985) e em Gestão em Saúde pela Universidade Federal de São Paulo (2006). 
Trabalhou por seis anos como Especialista em Saúde no Serviço de Vigilância Sanitária (Departamento 
de Vigilância em Saúde) do Município de Cubatão, atuando na área de fiscalização do comércio e serviços 
de fornecimento de alimentos, comércio e indústria de produtos de origem animal, bem como no moni-
toramento de áreas sujeitas à contaminação ambiental. Pesquisadora e Membro do Grupo de Avaliação 
de Exposição e Risco Ambiental (GAERA). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, nas áreas de 
concentração: Promoção da Saúde, Vigilância Ambiental em Saúde, Doenças Zoonóticas, Sanidade dos 
Alimentos, Contaminação Ambiental.
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As atividades agrícolas podem gerar contaminação em virtude do aumento dos 
nutrientes e agrotóxicos utilizados no cultivo e também por meio do aumento da sali-
nidade da água. A contaminação por excesso de nutrientes exerce um papel importan-
te quando se trata da alteração da qualidade da água em todo o planeta

A atividade agrícola ocupa grandes extensões de terra em todo o mundo, o que 
favorece a produção e o desenvolvimento econômico e em contrapartida resulta em 
significativo aumento das cargas de poluentes. A cada ano, nas últimas décadas, cresce 
o escoamento de resíduos de nitrogênio, fósforo e agrotóxicos nas águas superficiais e 
subterrâneas em todo o planeta (ANA, 2011).

As atividades industriais e de produção de energia provocam significativos e cres-
centes impactos sobre a qualidade da água. De acordo com a Agência Nacional de 
Águas (2013), estima-se que, a cada ano, as atividades industriais sejam responsáveis 
pelo lançamento de milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lodo tóxico 
e outros resíduos na água. Os índices de poluição hídrica provocada pela atividade 
industrial variam bastante de um país para outro, dependendo do nível de industria-
lização, das estratégias de prevenção adotadas e das tecnologias de tratamento de água 
empregadas nas unidades industriais. As águas servidas de atividades industriais tais 
como as usinas termoelétricas, as fábricas de papel e celulose, de produtos farmacêu-
ticos, de semicondutores e de produtos químicos, refinarias de petróleo, unidades de 
engarrafamento, bem como processos de mineração e perfuração, são de grande im-
portância quando se trata da contaminação, impactando negativamente a qualidade 
da água em todo o mundo. Os efluentes industriais podem conter diversos tipos de 
poluentes, entre eles: 

• Contaminantes microbiológicos, como bactérias, vírus e protozoários;

• Compostos químicos provenientes de atividades industriais, como solventes 
e agrotóxicos orgânicos e inorgânicos, bifenilas policloradas (PCBs), amianto e 
muitos outros; 

• Metais, como chumbo, mercúrio, zinco, cobre e muitos outros; 

• Nutrientes, como fósforo e nitrogênio; 

• Matéria em suspensão, incluindo particulados e sedimentos; 

• Alterações de temperatura provocadas por descargas de efluentes de água uti-
lizada para resfriamento; 

• Produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais;

A mineração e a perfuração são responsáveis pela geração de grandes quan-
tidades de resíduos e subprodutos, e o descarte final desses materiais torna-se mais 
desafiador a cada ano. As atividades de perfuração para exploração e produção de 
combustíveis fósseis trazem água e outros materiais das profundezas da terra. Durante 
esses processos exploratórios geram quantidades gigantescas de materiais de refugo ou 
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subprodutos relativos aos recursos almejados, o que gera desafios cada vez maiores em 
termos de disposição final de resíduos. Durante as atividades exploratórias as águas 
superficiais podem drenar pelas aberturas das minas, contaminando as águas subterrâ-
neas, já que estas facilmente se acumulam nesses locais. O resultado dessas atividades 
é a poluição das águas de drenagem das minas, que em geral contêm sais presentes 
nas próprias águas subterrâneas (metais como chumbo, cobre, arsênio e zinco, prove-
nientes da rocha; compostos de enxofre lixiviado da rocha e mercúrio ou outros ma-
teriais utilizados nos processos de extração e beneficiamento). O pH dessas águas de 
drenagem sofre grandes alterações, como a acidificação. Algumas águas de drenagem 
mineral podem ser extremamente ácidas, com pH entre 2 e 3, enquanto outras sofrem 
descargas alcalinas, dependendo da natureza dos resíduos recebidos. Por esse motivo 
as águas de drenagem mineral podem tornar totalmente impróprios os cursos de águas 
locais, matando peixes e tornando os cursos de água impróprios para uso humano 
(ANA, 2011). 

Despejo de esgotos domésticos. Devido à carência, em todos os continentes, de 
mecanismos adequados para o descarte final de resíduos humanos, o mundo assiste 
a uma crescente dos cursos de água. Já em 2008 a Organização Mundial de saúde 
apontava que em todo o mundo, 2,5 bilhões de pessoas no mundo não dispunham de 
saneamento básico e mais de 80 por cento de todo o esgoto sanitário gerado nos países 
em desenvolvimento era despejado, sem tratamento, em corpos hídricos (UNESCO, 
2009). 

A contaminação fecal resulta, muitas vezes, de descargas de esgoto não tratado 
nas águas naturais. Mesmo nos países desenvolvidos, a inadequação no tratamento 
do esgoto continua gerando impactos na qualidade da água. A falta de tratamento e 
a disposição adequada dos esgotos domésticos provocam a contaminação de cursos 
de água de todo o mundo e constituem uma das maiores fontes de poluição hídrica 
(ANA, 2013).

Mulheres, crianças e os mais desfavorecidos economicamente são a camada da 
população mais  afetada pelos impactos causados pela baixa qualidade da água. Esses 
efeitos impactam, entre outros indicativos, as taxas de mortalidade infantil. Mulheres 
são obrigadas a percorrer distâncias cada vez maiores em busca de água potável e os 
pobres, muitas vezes, não têm condições de acesso à água limpa, em virtude das condi-
ções degradadas de moradia e falta de saneamento básico.

O crescimento demográfico poderá ampliar esses impactos, ao mesmo tempo em 
que as mudanças climáticas apresentarão novos desafios para a qualidade da água. Es-
timativas das Nações Unidas preveem que até 2050, a população mundial passará de 9 
bilhões de pessoas (um aumento de quase 50 por cento em relação a 2000). O mundo 
está sofrendo mudanças significativas no tecido social e na distribuição populacional, 
com a maioria da atual população mundial vivendo em áreas urbanas. 

A maior parte do crescimento populacional e a intensificação da urbanização 



Lourdes Conceição Martins e Adriana Florentino de Souza 

37

ocorrerão em países em desenvolvimento, que já estão sofrendo com o estresse hídrico. 
Populações crescentes, especialmente quando concentradas em áreas urbanas, tendem 
a produzir volumes crescentes de resíduos domésticos e de esgoto, sobrecarregando 
rios e sistemas de tratamento, resultando em poluição crescente dos cursos d´água. 
Estima-se que 42 por cento da água utilizada para finalidades domésticas e municipais 
acabam retornando ao ciclo da água, volume este que corresponde a 11 por cento do 
total dos efluentes. Em alguns países, apenas 2 por cento do volume total de esgoto 
recebem qualquer tratamento. Além disso, nos países em desenvolvimento os inves-
timentos governamentais em tratamento de água estão constantemente aquém das 
necessidades geradas pelo crescimento demográfico, fazendo que grande parte dos 
efluentes permaneça sem tratamento (ANA. 2013).

MECANISMOS PARA ALCANÇAR A MELHORIA NA 
QUALIDADE DA ÁGUA

Educação e conscientização 

A melhoria da qualidade da água pela prevenção da poluição localizada e difusa, 
o tratamento de efluentes antes do seu lançamento em corpos de água e a recuperação 
da qualidade de cursos de água – todas essas ações exigem vontade política. A cons-
cientização, a educação ambiental e a geração de conhecimento são cruciais para que 
a população se aproprie e exija seus direitos em relação à proteção e à melhoria da 
qualidade da água. Esse apoio às melhorias da qualidade da água pode exercer pressões 
sobre os tomadores de decisão e os governantes eleitos, para que se empenhem na 
implementação da legislação e de regulamentos que visem à proteção da qualidade da 
água, ao fortalecimento e efetividade da fiscalização e à aplicação dos regulamentos.

Articulação com tomadores de decisão 

A mobilização da população e a contribuição da mídia podem pressionar toma-
dores de decisão e autoridades eleitas em torno de uma questão específica, aumen-
tando a pressão para que medidas sejam tomadas e soluções sejam implementadas. A 
geração de uma consciência ambiental por parte da população pode contribuir para o 
diálogo e a sensibilização de legisladores e formuladores de políticas públicas, de modo 
a sensibilizá-los e envolvê-los na implementação de mudanças.

Monitoramento/coleta de dados

A abordagem e a resolução dos problemas de qualidade da água dependem, em 
grande parte, do monitoramento das características físicas, químicas e biológicas de 
águas superficiais e subterrâneas. Ao registrar dados básicos torna-se possível identi-
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ficar as tendências temporais e realizar comparativos entre indicadores nos diversos 
corpos d´água. Dados sobre a qualidade da água ajudam a identificar os impactos 
gerados pelas atividades industriais, pelas atividades agrícolas e por outras atividades 
humanas. E a partir daí avaliar a efetividade de políticas públicas e chegar a estratégias 
para a gestão da água. São cruciais para a tomada de decisões a identificação das áreas 
prioritárias para as ações de gestão e a comunicação entre os principais interessados 
nas questões que envolvam o controle da poluição e a degradação de ecossistemas 
(ANA, 2013).

Conscientização das pessoas sobre os impactos na qualidade da água 

As ações educativas, de conscientização e de proteção para a melhoria da qualida-
de da água são mais bem-sucedidas quando vinculam as questões relativas à qualidade 
da água aos assuntos que interessam à população; em outras palavras, é importante 
relacionar o conceito abstrato de qualidade da água com assuntos concretos, tornan-
do a qualidade da água relevante para as vidas das pessoas. Mudar comportamentos, 
exercer pressão sobre os formuladores de políticas e incitar a mídia a dar cobertura ao 
tema são ações urgentes para a mudança do atual cenário.
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COMO MEDIR O PH DA ÁGUA UTILIZANDO UMA 
PLATAFORMA DE HARDWARE – ARDUINO

Luiz Carlos Moreira1
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1Universidade Católica de Santos; 2Faculdade Federal do ABC

Neste capitulo, vamos mostramos como implementar uma plataforma básica de 
hardware utilizando Arduino para medir o pH da água, conforme ilustra a figura-1. 
Esta plataforma, é composta dos seguintes blocos: a) de sensor de pH, cuja função é 
converter o pH para tensão analógica; b) bloco da interface que tem a função de con-
verter sinais analógicos em digitais; c) bloco do Arduino tem a função de processar os 
sinais digitais e enviar para o próximo bloco; d) computador recebe os dados pela USB 
e faz uma análise mais profunda. 

Figura 1 – Diagrama de blocos mostrando a aplicação da plataforma Arduino como sensor de pH.

No contexto atual, é possível conectar diversos objetos que fazem parte do nosso 
dia a dia, ou seja, a comunicação por meio de blocos e outras coisas. A comunicação 
entre objetos é extremamente importante, principalmente no contexto em que vive-
mos requer informações de vários sistemas, por exemplo: sensores de gás, sensores de 
oxigência, sensor de temperatura e entre outros. Essas atividades são generalizadas e 
podem enviar esses dados pelas redes. No entanto, uma IoT implementado através 
de Arduino, em algumas aplicações, exige altas taxas de transferências de dados. Este 
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capitulo será dividido em 2 módulos, conforme segue: a) no módulo I demonstrare-
mos os sinais DC x AC e as características do sensor de pH; b) no módulo II, temos a 
introdução à plataforma Arduino e da ferramenta Fritzing [1] para desenvolvimento 
do projeto entre outros. Estes módulos serão discutidos em detalhes, conforme segue:

Módulo-I 

Primeiramente, este módulo, tem a função mostrar os sinais analógicos DC x AC 
através de formas de ondas senoidais, conforme ilustra a figura-2 (a,b).

Figura 2 – Sinais em função do tempo: (a) Direct Current – (DC); (b) Alternate Current (b).

A                                                                               B

No meio técnico, o transdutor (ou sensor) é um dispositivo que tem a função 
de transformar o pH em sinal elétrico. Por exemplo, o pH é convertido (i.e. transfor-
mado) em tensão elétrica analógica. Esta tensão varia de acordo com os níveis de pH 
presentes na solução aquosa, conforme ilustra a tabela-1. 

Este potencial, na química, é chamado de potencial hidrogeniônico e o medidor 
de pH é composto unicamente por um eletrodo que está conectado a um potenciôme-
tro, conforme ilustra a figura-6. 

Tabela 1 Tensão versus pH.
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Com isso, é possível realizar a conversão do valor de potencial (em volts) do 
eletrodo em unidades de pH. Para realizar a medida eletrodo é submerso na solução 
(amostra). Desta forma, uma tensão na ordem de alguns milivolts é transformado para 
uma escala de pH. Numa análise química este potencial refere-se (H+ ou H3O+), ou 
seja, a concentração molar ou molaridade de cátions hidrônio que estão presentes no 
meio. Desta forma, é determinando assim se o meio é ácido, básico ou neutro, con-
forme ilustra a figura-3. Um estudo mostra sobre que o equilíbrio iônico na água tem 
a presença tanto de cátions hidrônio ((H+), quanto a presença de hidróxido (OH-). 
Por isso, em qualquer análise deve se levar em consideração a concentração de hidrô-
nios, ou seja, (cátions) e também a de hidróxidos (ânions) de acordo com a teoria de 
Arrhenius. Esta teoria permite relacionar  a quantidade de ambos os íons (H+ e OH-) 
descrita anteriormente [3]. Em função disso, foi criada uma classificação de um meio, 
conforme segue:

• [H+] quantidade de hidrônios > (maior) hidróxidos [OH-];

• [H+] quantidade de hidrônios = (igual) hidróxidos [OH-];

• [H+] quantidade de hidrônios < (menor) hidróxidos [OH-].

Também podemos classificar um meio por meio do valor do pH da seguinte 
maneira:

Para pH = 7, o meio será neutro (indica [H+] = [OH-]);

Para pH > 7, o meio será básico (indica [H+] < [OH-]);

Para pH < 7, o meio será ácido (indica [H+] > [OH-]).

Figura 3 - Escala de pH.

Módulo-II 

No inicio do século 21 pesquisadores foi criado o Arduino como um sistema 
iterativo para auxiliar aluno que estudam a relação homem máquina, conforme ilustra 
a figura-6 (a). Este sistema devia ser um sistema de baixo custo e de extrema simpli-
cidade. Uma vez que seria manuseado por alunos e projetistas amadores. Para isso, 
adotou se o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, 
modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. 
Também há um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para diferentes plata-
formas: tais como: Windows, macOS e Linux. 
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Figura 4 Esquemático do sensor de pH implementado no emulador Fritzing.

As plataformas (ou interface) IDE permitem um editor de código com diversos 
recursos, conforme ilustra a figura-4. Nela é descrito um códico fonte, como por exem-
plo, as as linguagens C e C ++. Onde há regras de estruturação de código. Também há 
uma biblioteca de software do projeto Wiring para os procedimentos de entrada e saí-
da. Para explicar os conceitos basicos do Arduino utilizaremos o software Fritizing [1]. 
Ou seja , uma ferramenta  para auxiliar os projetos de circuito. Este software é código 
aberto e se apresenta como uma ferramenta útil para projetos de eletrônica tanto digi-
tal quanto analógico. Além disso, esta ferramenta possui material criativo e pode ser 
utilizada por pessoas com pouco conhecimento de eletrônica, conforme descrito aci-
ma. Esta ferramenta possui um site comunitário para facilitar a implementação de cir-
cuitos eletrônicos. Também possui ecossistema criativo, pois permite  a documentação 
seus circuitos (protótipos) para que seja possivel compartilhá-los com outros projetistas 
eletrônica. Também é possivel fabricar PCBs profissionais para que seja implementado 
fisicamente o componentes numa placa, conforme ilustra a figura-6 (a,b e c).

A seguir, mostraremos o codigo base para leitura e processamentos das variáveis 
do sensor de pH, conforme ilustra a figura-5.  
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Figura 5 Código-fonte do projeto do medidor de pH [2].

Figura  6 – Circuito completo Sensor de temperatura: (a) Arduino; (b) Interface entre Arduino sensor de 
pH (c) Sensor de pH.
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PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA

Prof. Dr. Maurício Marques Pinto da Silva1

1IPECI / Universidade Católica de Santos

A utilização da água e de recursos hídricos de modo adequado e sustentável faz-se 
cada vez mais presente em discussões globais sobre o futuro de nosso planeta. De acor-
do com os Objetivos para Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), Água e Saneamento básico compõem o foco da ODS-6 
(IPEA, 2022), pois são recursos vitais e direitos humanos, cujos acessos são essenciais 
para a saúde, gerando sustentabilidade ambiental e prosperidade econômica. Assim, o 
monitoramento constante dos recursos hídricos é fundamental para ações de preven-
ção e correção para problemas que levem à perda de qualidade destes recursos, feito a 
partir de análises diversas para garantir a sua qualidade e integridade.

As análises feitas devem seguir protocolos previstos em legislação, com valores es-
pecificados por órgãos governamentais, dentro de faixas características que permitam 
atestar a qualidade em amostras de águas. Vários índices podem ser utilizados para 
monitoramento desta qualidade; por exemplo, IAP - Índice de Qualidade de Águas 
Brutas para Fins de Abastecimento Público e o IVA - Índice de Preservação da Vida 
Aquática, citados na legislação estadual (CETESB).

Diversos são os parâmetros para avaliação de qualidade de água, entre eles, variá-
veis básicas tais como: temperatura, pH e condutividade elétrica; oxigênio dissolvido e 
demanda bioquímica de oxigênio; coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósfo-
ro total; sólidos totais e turbidez; entre outros.  

Este capítulo apresenta dois parâmetros importantes para caracterização de qua-
lidade da água:   pH e condutividade elétrica.

MEDIDA DA ACIDEZ DE ÁGUAS

O conceito de pH é citado muitas vezes no cotidiano:  por exemplo, em propa-
gandas, o xampu alcalino, o sabonete neutro; e, em problemas vinculados a problemas 
de contaminação ambiental, como a chuva ácida e acidez da água do mar, causadora 
de danos a recifes e corais. 

Algumas substâncias têm seus efeitos tóxicos atenuados ou magnificados em pHs 
extremos, como aquelas presentes em despejos de produtos químicos. Valores entre 7 
e 8 são, geralmente, considerados adequados para peixes de água doce. A Resolução 
CONAMA 357/05(2), estabelece que águas das Classes Especial, I e II, são destinadas, 
entre outros, à preservação da vida aquática (artigo 4º), e estipula que a faixa de pH 
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para essas Classes deve ser de 6,0 a 9,0. Valores de pH abaixo de 5, indicando acidez, 
já podem provocar mortandades e pH alcalinos entre 9 e 10 podem ser prejudiciais 
em certas ocasiões. Águas com pH acima de 10 são consideradas letais para a grande 
maioria dos peixes.

Águas naturais apresentam diferentes valores de pH que variam com as caracte-
rísticas do solo. (CETESB).

Mas, afinal, como se define o conceito de pH?

O pH é uma medida do grau de acidez ou alcalinidade da água, sendo 7 o pH 
neutro. Valores acima de 7 (até 14) indicam o aumento do grau de alcalinidade e abai-
xo de 7 (até 0) o aumento do grau de acidez do meio.

O pH é uma medida do grau de acidez ou alcalinidade da água. A partir da repre-
sentação do processo de autoionização da água, (ATKINS)

verifica-se a presença dos íons H+ e OH-, em baixas concentrações, em condição 
de equilíbrio químico. Como se trata de um equilíbrio, pode-se calcular o valor de 
constante de equilíbrio (Keq)

K  =  [H+] . [OH-]

[H
2
O]

K . [H
2
O]   = [H+] . [OH-]

Kw =  [H+] . [OH-], sendo Kw = produto iônico da água

Em equilíbrio, as concentrações são, para água quimicamente pura: 

[H+] = [OH-] =   1,0 x 10-7 mol/L , a 25 oC

Portanto:      Kw = [H+] . [OH-] =   1,0 x 10 -14

Se o meio aquoso a ser avaliado for NEUTRO (nem ácido, nem básico), as con-
centrações iônicas são iguais:

 [H+]  =  [OH-]  =   1,0 x 10-7  mol/L , a 25 oC

Para valores expressos em potências de 10, utiliza-se um artifício matemático, 
aplicando-se a função logarítmica:

[H+]   =   1,0 x 10-7  mol/L 

log [H+]   =   log 1,0 x 10-7
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Multiplicando por -1:

- log [H+]   =   - log 1,0 x 10-7

 pH   =   - (-7) x log 10

pH   =   7  (soluções NEUTRAS)

Portanto, pH é uma função matemática logarítmica relacionada à concentração 
de íons H+.

Se a solução em estudo apresentar, por exemplo, [H+]   =   1,0 x 10-3 mol/L 
Como   Kw = [H+] . [OH-]  =   1,0 x 10 -14

1,0 x 10-3 . [OH-]  = 1,0 x 10 -14

[OH-]  = 1,0 x 10 -11 mol/L 

[H+]  >  [OH-]

pH = - log [H+] 

pH = - log 10-3

pH = 3   :    SOLUÇÃO ÁCIDA

Se a solução em estudo apresentar, por exemplo, [H+]   =   1,0 x 10-10 mol/L 

Como   Kw = [H+]. [OH-] =   1,0 x 10 -14

1,0 x 10-10 . [OH-]  = 1,0 x 10 -14

[OH-] = 1,0 x 10 -4 mol/L 

[H+]  <  [OH-]

pH = - log [H+] 

pH = - log 10-10

pH = 10  :  SOLUÇÃO BÁSICA OU ALCALINA

A figura 1 resume as faixas de pH características para meios aquosos analisados:

Figura 1:  escala de pH (autoria própria)      

Escala em pH           
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Portanto, o valor de pH está diretamente relacionado à concentração de íons H+ 
presentes em soluções aquosas. Mas, como medir essa concentração e, por consequên-
cia, o pH destas soluções? 

A primeira opção é utilizar as chamadas fitas de papel indicador, em que o valor 
de pH pode ser estimado por comparação de coloração do papel após contato com a 
água ou solução aquosa, a partir de escalas padronizadas, como mostradas na figura 2.

Figura 2:  fitas indicadoras de pH  (MERCK)

 Ao utilizar essas fitas, tem-se uma estimativa do valor de pH, mas não o valor 
correto para a solução aquosa em estudo. Além disso, não podem ser usadas para de-
terminação de pH de soluções aquosas coloridas.

 A segunda outra opção para se fazer a determinação de pH é a utilização de 
uma técnica eletroquímica, através de medidas de diferenças de potenciais, com o uso 
de um pHmetro (figura 3), conectado a um eletrodo de vidro (figura 4). Tais potenciais 
medem o efeito da concentração dos íons H+ presentes em solução, traduzindo-os, a 
partir da calibração com soluções-padrão, em valores de pH (VOGEL).
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Figura 3:  pHmetro (fonte:  autoria própria)

Figura 4: representação esquemática do eletrodo de vidro, utilizado para medidas de pH    (fonte:  auto-
ria própria)
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A partir da determinação do pH de uma amostra de efluente, por exemplo, po-
de-se avaliar a potencial contaminação do recurso hídrico em estudo, por descarte 
não adequado em rios, córregos, lagos ou mar. A alteração de pH tem impacto direto 
no ambiente, como citado anteriormente, em relação a condições de sobrevida para 
peixes, por exemplo. Além do monitoramento destes efluentes, o acompanhamento 
de variações de pH permite ações preventivas e/ou corretivas, em caso de eventos de 
contaminação ambiental, como ocorre por exemplo, em regiões metropolitanas indus-
trializadas, com formação de chuva ácida. (MILLER; BAIRD).

MEDIDA DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA:  
CONDUTOMETRIA 

Na caracterização físico-química de amostras de águas, outra técnica eletroquí-
mica utilizada é a CONDUTOMETRIA. Utilizando um Condutivímetro (Figura 5 
), faz-se a medida da CONDUTÂNCIA de soluções iônicas, ou seja, como ocorre a 
condução da eletricidade através de soluções aquosas em que substâncias iônicas estão 
dissolvidas em água, principalmente, sais. 

A migração de íons positivos e negativos com aplicação de um campo eletrostáti-
co, caracteriza a condutância da solução iônica, a partir da quantidade de íons presen-
tes. A Condutância elétrica de uma solução é a soma das condutâncias individuais de 
todas as espécies iônicas presentes.

Figura 5:  condutivímetro e eletrodo utilizado para as medidas de condutância. (fonte:  autoria própria).

O eletrodo utilizado no condutivímetro é formado por duas placas de platina, 
dispostas em paralelo, com áreas pré-definidas e distância calibrada, conforme mostra-
do na figura 6.
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Figura 6:  representação esquemática do eletrodo para medidas de condutância.

A condutância de uma solução é determinada pela medida da resistência entre 
dois eletrodos de platina em uma célula com geometria bem definida. As medidas não 
podem ser realizadas sob corrente contínua (CC ou corrente direta, DC), para evitar a 
ocorrência de reações eletródicas: oxidação no ânodo e redução no cátodo. Utiliza-se, 
portanto, fonte de corrente alternada. Dessa forma, a condutividade elétrica de uma 
substância ou solução é definida como a capacidade dessa em conduzir corrente elétri-
ca, sendo função da concentração as espécies iônicas dissolvidas. (SKOOG)

A medição da condutividade serve para: 

• Verificar a pureza de uma água destilada ou deionizada; 

• Verificar variações nas concentrações das águas minerais; 

• Determinar o teor de substâncias iônicas dissolvidas, por exemplo a determi-
nação da salinidade do mar; 

• Determinar a concentração de eletrólitos de soluções simples. 

• Controle da pureza: água destilada e deionizada, condensados, substâncias or-
gânicas. 

Alguns exemplos de valores de condutividade elétrica, dada em miliSiemens por 
centímetro (EMBRAPA).

• Água pura ou deionizada (0,055 mS cm-1); 

• Água destilada (0,5 mS cm-1); 

• Água mineral (30 a 700 mS cm-1); 

• Água potável (500 mS cm-1); 
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• Água doméstica (500 - 800 mS cm-1); 

• Água do mar (56.000 mS cm-1).

Por esse parâmetro, pode-se, por exemplo, classificar a potabilidade de águas para 
consumo ou se a água utilizada para irrigação de plantações é adequada em relação à 
salinidade.
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BIOINDICADORES

Profª Drª Janara de Camargo Matos

1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente é composto por todos os itens vivos (animais, microrganismos, 
plantas, fungos e bactérias) e não-vivos (solo, ar, água, rochas) em uma constante re-
lação de interdependência. Quando esses itens são usados pelos seres humanos para 
produção de bens e serviços recebem a denominação de recursos naturais.

Conforme as atividades humanas foram se ampliando, passando da mera sobre-
vivência para a comercialização em grande escala, exportação e acúmulo de moedas, 
houve também por um lado, o aumento da extração dos recursos naturais, e por outro, 
o aumento na geração de resíduos, contaminantes e poluentes.

Os resíduos e poluentes são despejados nos meios receptores ambientais, que são 
o solo, a água e o ar, os quais foram recebendo cargas de poluentes cada vez maiores.

No século XX, com o avanço dos estudos científicos ligados à Ecologia (ciência 
que estuda a relação entre seres vivos e o ambiente em que vivem), descobriu-se que ao 
ocorrer uma alteração no ambiente algumas espécies de seres vivos também sofriam 
modificações.

Em certas condições ambientais alteradas, certas espécies reproduzem-se acele-
radamente, ou seja, alteram-se em quantidade, ou mudam de cor, ou mudam suas 
características morfológicas ou ainda desaparecem do local. 

A essas espécies denominamos bioindicadores, ou indicadores biológicos, por 
serem espécies vivas formadas por células que indicam as condições do ambiente que 
habitam.

Os bioindicadores são de extrema importância para a compreensão das mudan-
ças ambientais tanto no solo, quanto no ar como na água, assim como no monitora-
mento das variações químicas desses meios.

Este capítulo propõe-se a explicar e esclarecer o conceito de bioindicadores e 
apresentar alguns exemplos de usos.

2. BIOINDICADORES

Bioindicadores, de uma maneira geral, são seres vivos de natureza diversa, vege-
tais, animais ou microbiana, utilizados para avaliação da qualidade ambiental. Podem 
ser utilizados de uma forma passiva, quando se proceda uma avaliação dos seres que 
habitam a área de estudo, ou de uma forma ativa, expondo-se no ambiente espécies 
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previamente preparadas. Tal exposição possibilitará, a partir de sua resposta, a avalia-
ção da qualidade ambiental local (CETESB, 2021).

São espécies ou grupos de espécies (comunidades) cuja presença, abundância e 
condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Sendo 
assim, importantes para correlacionar com um determinado fator impactante, repre-
sentando importante ferramenta na avaliação da integridade ecológica (condição de 
“saúde” de uma área, definida pela comparação da estrutura e função de uma comuni-
dade biológica entre uma área impactada e áreas de referência) (SUDEMA, 2022). O 
ato de acompanhar, por um período de tempo, as mudanças nas comunidades bioló-
gicas (Biomonitorar) de um ambiente relacionando-as aos fatores químicos e físicos do 
local, denomina-se biomonitoramento. 

Há bioindicadores presentes no solo, que podem demonstrar a presença de subs-
tâncias genotóxicas (que agridem o DNA), como a planta Allium cepa (cebola). Para 
detecção da presença de poluentes atmosféricos pesquisadores utilizaram, entre outras 
espécies, a Tradescantia palida e a Nicotiniana tabaco, e para o biomonitoramento da 
qualidade das águas pode-se utilizar determinados grupos de fitoplâncton (microalgas), 
como as cianofíceas, que começam a se reproduzir aceleradamente quando aumentam 
os teores de fósforo no corpo d’água, por exemplo. 

A seguir, vamos detalhar algumas informações dos bioindicadores dos meios ter-
restre, atmosférico e aquático.

2.1 Bioindicadores da qualidade do solo

 Conhecer a qualidade do solo é importante para seu uso, seja ele para cons-
trução de edificações (casas, comércios, escolas, hospitais) como para uso agrícola e 
criação de animais.

Alguns animais que vivem no solo, chamados mesofauna, tem sido utilizado 
como indicadores de poluição e degradação do solo (SAUTTER, 2001). Essa mesofau-
na é composta basicamente por ácaros, colêmbolos, coleópteros, alguns grupos de mi-
riápodes, aracnídeos, e outras ordens de insetos e alguns oligoquetos e crustáceos. Os 
mais numerosos são os Oribatei (Acari: Cryptostigmata) e os Collembola (Hexapoda); 
juntos, eles constituem de 72 a 97 %, em proporção de indivíduos, da fauna total de 
artrópodes do solo (SINGH & PILLAI, 1975, apud BARROS et al. 2010).

Algumas espécies de Collembolas, por exemplo, têm sido consideradas sensíveis 
aos metais pesados, resultando em diminuição da sua quantidade conforme aumen-
tam os teores desses elementos. Com isso, outras espécies aumentam sua abundância 
nessas condições (FILSER et al., 1995 apud BARROS et al. 2010).

Nas plantas, os metais pesados podem, frequentemente, acumular-se em 
quantidades consideráveis nos tecidos e, inclusive, exceder os níveis de tolerância do 
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organismo humano e animal, antes de prejudicarem a produção ou causarem efeitos 
fitotóxicos visíveis (HAAN, 1981 apud BARROS et al., 2010).

Uma das espécies mais estudadas para biomonitoramento da qualidade do solo é 
a cebola, cientificamente denominada Allium cepa. 

Vários estudos demonstram sua potencialidade de detecção de substâncias geno-
tóxicas e mutagênicas tanto no solo quanto na água.

Geralmente, utiliza-se a medição do comprimento radicular (da raiz) para com-
parar o crescimento desta parte da planta, em uma área não contaminada com as 
plantadas em áreas contaminadas.

Além da mesofauna e das plantas, a quantidade viva (biomassa) de microrganis-
mos tem sido proposta como indicador do estado e das alterações da matéria orgânica 
total do solo e sugerida como uma medida sensível do aumento ou decréscimo de sua 
quantidade (MENDES et al., 2009). Estando esses seres vivos intimamente relacio-
nados ao ambiente terrestre onde vivem também apresentam estreita relação com os 
componentes físicos e químicos do local. 

2.2 Bioindicadores da qualidade do ar

Os poluentes do ar, também chamados poluentes atmosféricos, são compostos 
que causam prejuízos à saúde humana principalmente nos sistemas respiratório e car-
diovascular. São considerados poluentes do ar os compostos de enxofre (como o SO 
e o SO

2
), os compostos nitrogenados (como o NO e NO

2
) o ozônio em nível do solo 

(O
3
), os compostos orgânicos voláteis (como o benzeno e tolueno), os compostos de 

carbono CO e CO
2
, e o material particulado (composto de materiais diversos.

Para fazer o biomonitoramento atmosférico, é comum o uso de vegetais como fer-
ramenta na avaliação da qualidade do ar, com uso de metodologias simples é possível 
avaliar respostas biológicas de modo integrado, ou seja, a ação de vários poluentes ao 
mesmo tempo e em condições atmosféricas reais (LIMA et al.2005).

Recomenda-se a utilização de bioindicadores específicos para cada poluente at-
mosférico, de forma a permitir sua identificação através dos sintomas característicos 
apresentados pelos vegetais. Na literatura científica são encontrados muitos experi-
mentos de sucesso com bioindicadores vegetais da poluição atmosférica por fluoretos 
gasosos e ozônio troposférico (CETESB, 2021).

Uma espécie vegetal bastante utilizada no biomonitoramento da qualidade do ar 
é a Tradescantia sp. Esta espécie exposta em São Paulo, sofreu os efeitos da poluição do 
ar, demostrando redução nas dimensões dos estômatos (estrutura que regula a entrada 
e saída de gases na planta), no metaxilema (estrutura auxiliar de condução de seiva 
bruta) e na espessura da folha (ALVES et al. 2001, p. 567-576).

Em um projeto realizado no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), foram 
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utilizadas as espécies vegetais Tradescantia paliida e a Nicotiniana tabaco para checar 
a presença de poluentes do ar. A Tradescantia indica o grau de concentração de 
poluentes oxidantes, já o Tabaco é um bioindicador de ozônio padronizado, sendo 
esses indicadores utilizados mundialmente (INPE, 2007). Na figura 1 pode-se 
verificar a diferença entre as folhas da Nicotiniana antes de ser exposta aos poluentes 
atmosféricos (à esquerda) e após a exposição (à direita).   

Figura 1. Nicotiniana tabaco como bioindicador de poluição atmosférica.

Fonte: INPE, 2007

2.3 Bioindicadores da qualidade da água

A água é um recurso natural, que apesar de renovável, vem sofrendo altíssima 
degradação pelo recebimento de resíduos domésticos e industriais diversos. Assim, sua 
renovação pelo processo natural foi afetada, deixando esse elemento essencial à vida 
qualitativamente deteriorado. 

O uso de bioindicadores que demonstram a qualidade do ambiente aquático é 
amplamente usado em estudos ecológicos e sanitários, biomonitorando principalmen-
te as comunidades de algas microscópicas, denominadas fitoplâncton, pois estas mi-
croalgas são encontram praticamente em todos os ambientes aquáticos (BEYRUTH, 
1996). Alterações nas comunidades fitoplanctônicas de um corpo d’agua, tanto em 
espécies, como em quantidades, podem indicar alterações na presença de elementos 
poluidores.  

O exame dos componentes do fitoplâncton, sua identificação e quantificação são 
de grande interesse para avaliar as condições ecológicas de um ecossistema aquático, 
prevenir ou controlar situações indesejáveis ou incompatíveis com a finalidade de uti-
lização de um determinado manancial e, inclusive, para o desenvolvimento de culturas 
de interesse econômico, como a piscicultura (CETESB, 2005)
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Em geral, águas limpas e pobres em nutrientes apresentam uma comunidade 
fitoplanctônica pouco abundante, com alta diversidade, enquanto águas ricas em 
nutrientes apresentam grande número de organismos, pertencentes a poucas espécies 
(CETESB, 2005)

A análise quantitativa dos grupos de algas torna-se importante, pois permite co-
nhecer as espécies dominantes do meio e relacioná-las as condições predominantes 
(BRANCO, 1986).

A presença de um número muito grande de organismos pertencentes a poucas 
espécies indica que o ambiente recebe uma carga poluente, se há muitas espécies com 
poucos organismos cada uma, é característica de ambiente natural (ODUM, 1988).

Uma explosão reprodutiva de fitoplânctons, especialmente da classe Cyanophy-
ceae (popularmente conhecida como algas azuis ou cianobactérias), é indicativo do 
processo de eutrofização. A eutrofização de um ambiente aquático ocorre quando uma 
grande quantidade de nutrientes como fósforo e nitrogênio adentram neste ambiente. 
Em geral, essas entradas de nutrientes são oriundas de despejos de esgoto doméstico e 
industriais e fertilizantes agrícolas (ESTEVES, 1998). 

A eutrofização torna a água imprópria para banho, pesca, lazer, consumo, pois 
algumas espécies de cianofíceas, como Planktothrix sp., Dolichospermum sp., Oscillatoria 
sp., Nostoc sp. produzem toxinas (cianotoxinas) que agridem o sistema nervoso huma-
no (neurotóxicas) e também ao fígado (hepatotóxicas) (SILVA et al., 2019)

3. USOS DE BIOINDICADORES AQUÁTICOS

Os seres vivos que habitam ambientes aquáticos podem indicar a qualidade do 
local, quando analisados atenciosamente e em conjunto com as características físicas 
e químicas da água. 

Dentro de cada grupo de seres vivos aquáticos como o fitoplâncton (algas micros-
cópicas), o zooplâncton (animais microscópicos), as macrófitas (algas maiores vistas a 
olho nu), os bentos (seres que habitam o sedimento), os crustáceos e peixes (ESTE-
VES, 1998) existem gêneros e espécies bioindicadoras, pois se proliferam ou desapare-
cem em certas condições ambientais.

Quando um ambiente está sofrendo processo de eutrofização, ocorre o enrique-
cimento do sistema aquático, sobretudo em razão do aporte contínuo de nutrientes 
como nitrogênio e fósforo (KRIENITZ et al., 1996). Como principal consequência 
ocorre o desenvolvimento acelerado das comunidades biológicas, principalmente das 
algas (ESTEVES, 1998).

Medidas capazes de detectar alterações nessas comunidades, como índices de diver-
sidade, índices bióticos e percentuais de organismos indicadores, têm sido ferramentas 
úteis ao diagnóstico precoce da qualidade dos habitats aquáticos (WARREN, 1971).
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No ambiente aquático, cada espécie de alga apresenta características inferiores e 
superiores que constituem os seus limites de tolerância, entretanto, a composição físi-
ca e química da água de um reservatório apresenta variações que dependem da estação 
do ano, do período do dia, do local e da profundidade. O fósforo é o nutriente que 
potencialmente limita o crescimento do fitoplâncton e, a liberação de substâncias nos 
ecossistemas aquáticos produz uma variedade de respostas complexas nos organismos. 

Dentre os bioindicadores aquáticos, as algas planctônicas são organismos am-
plamente empregados nos estudos da qualidade da água, pois possuem ecologia bem 
conhecida e apresentam respostas rápidas e bem marcadas às alterações dos ecossiste-
mas. O exame dos componentes do fitoplâncton, sua identificação e quantificação são 
de grande interesse para avaliar as condições ecológicas de um ecossistema aquático, 
prevenir ou controlar situações indesejáveis ou incompatíveis com a finalidade de uti-
lização de um determinado manancial e, inclusive, para o desenvolvimento de culturas 
de interesse econômico, como a piscicultura (CETESB, 2005).

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005) dispõe sobre a 
classificação das águas doces, salinas e salobras e as diretrizes ambientais para o seu en-
quadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluen-
tes. Para as águas doces, fornece os limites de padrões medidos em corpos d’água 
dentro de 5 classes definidas pelos seus usos preponderantes: Classe Especial, Classe 
I, Classe II, Classe III e Classe IV. Sendo que, quanto maior o número da classe, pior 
é a qualidade da água do ambiente aquático classificado.

Na mesma legislação brasileira, as cianobactérias (figura 2), aparecem como um 
parâmetro a ser analisado como indicador da qualidade. Na verdade, a análise é volta-
da para sua densidade (relação entre número de células em um certo volume da água). 
Há um limite da presença de células desta classe de fitoplânctons considerado saudável 
para um sistema aquático no meio ambiente. 

Figura 2. Exemplares de cianobactérias. Algas das espécies Oscillatoria tenuis, Dolichospermum planctoni-
cum e Micr]ocystis aeruginosa, respectivamente.

Fonte: http://nordicmicroalgae.org/
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CONCLUSÃO

A área de estudos e monitoramentos que utiliza seres vivos para indicar a quali-
dade do ambiente denomina-se biomonitoramento. 

O biomonitoramento se dá pelo acompanhamento da estrutura e modificações 
das comunidades biológicas (bioindicadores) ao longo do tempo. Essas modificações 
podem indicar a entrada de contaminantes no meio receptor, ou seja, o solo, o ar ou 
a água.

No ambiente aquático a legislação brasileira reconhece que a presença em excesso 
das microalgas do grupo das cianobactérias num sistema de água doce tem relação com 
o processo de eutrofização.

A eutrofização se caracteriza, principalmente, pelo desequilíbrio dos níveis de 
fósforo e nitrogênio no local, o que leva à reprodução acelerada do fitoplâncton e 
a liberação de cianotoxinas na água. Assim, pode ocorrer a perda daquele ambiente 
aquático pelo odor e aparência desagradáveis, mortandade de peixes e a alteração das 
características gerais da água.
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A TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 
E SUA APLICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

PATÓGENOS EM ÁGUA

 Profa. Dra. Adriana Florentino de Souza

APRESENTAÇÃO

A reação em cadeia da polimerase, PCR, sigla em inglês de Polymerase Chain Reac-
tion, é uma técnica enzimática de amplificação de DNA in vitro. Ou seja, pelo emprego 
de uma DNA polimerase termorresistente possibilita a amplificação de uma sequência 
específica de DNA, em milhares de cópias, mesmo que esta sequência esteja entre 
muitas outras e em quantidade muito pequena. 

Até meados dos anos 1980 quando esta técnica foi desenvolvida, a amplificação 
de DNA só era possível empregando-se técnicas de clonagem gênica, muito mais tra-
balhosas e demoradas que a técnica de PCR e dependentes de uma célula hospedeira 
fonte de todas as enzimas e substratos necessários ao processo de síntese do DNA. 
Desde então, a técnica clássica e tantas outras originadas da PCR tem revolucionado 
a Biologia Molecular sendo empregadas para clonagem, diagnósticos médicos de de 
doenças infeciosas e hereditárias, estudo dos genomas e evolução de espécies, detec-
ção de espécies, investigações forenses, segurança alimentar e muitas outras (PEAKE, 
1989; SOUZA, 2001; MALORNY et al, 2002; ALARCÓN et al., 2006;  NUNES DEL 
PRADO; REIS; 2018; MURSALIN et al., 2020).

A relevância da técnica de PCR, descrita por Kary Banks Mullis e pesquisadores, 
1983 foi tamanha que em 1993, Mullis foi contemplado com o prêmio mais importan-
te da ciência, o Nobel, na área de Química, pela invenção da técnica de PCR. 

Destacam-se importantes descobertas que antecederam Mullis e possibilitaram 
que a PCR se tornasse uma realidade: - BROCK em 1969 com a descoberta da bactéria 
termófila Thermus aquaticus e CHIEN em 1976 com o isolamento da DNA polimerase 
termorresistente desta bactéria, a Taq polimerase. Em 1985, SAIKI e outros, grupo do 
qual MULLIS fazia parte, faz alusão pública pela 1ª vez à aplicação da técnica de PCR 
mas, somente em 1987, MULLIS após realizar ajustes na técnica publica o 1º trabalho 
científico sobre a técnica de PCR juntamente com FALLONA.

É dado assim, um grande passo rumo aos avanços da Biologia Molecular, e passa 
a ser considerada na década de 1990 a técnica mais importante dos laboratórios mo-
leculares pelo fato de amplificar quantidades diminutas de DNA ao nível de poderem 
ser submetidas a análise e visualização possibilitando diagnósticos antes impossíveis 
(SNOW; THORNHILL, 2002). Graças a PCR nas 3 últimas décadas tivemos tantos 
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avanços nos estudos de doenças genéticas, na execução de diversos projetos genomas 
entre eles o humano e recentemente acompanhamos o protagonismo desta técnica 
em cenário mundial ao ser eleita como o método padrão ouro para o diagnóstico dos 
casos de Covid-19 auxiliando desta forma no enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus, SARS-CoV-2 (MAHANAMA e WILSON-DAVIES, 2021). 

Diante do exposto, se faz fundamental, compreender as bases moleculares do 
funcionamento desta metodologia, vantagens e desvantagens do seu emprego e suas 
aplicações, enfatizando a identificação de bactérias patogênicas em água.

A TÉCNICA DE PCR

A técnica de PCR possibilita a amplificação de DNA, in vitro, pela ação de uma 
DNA polimerase termorresistente ou seja: possibilita a realização de cópias idênticas 
de uma dada sequência de DNA desejada, em tubo, pela ação de uma DNA polimera-
se resistente a altas temperaturas (estável a temperaturas próximas à 100 °C).

Sendo assim, esta técnica simula o processo celular que ocorre em todos os seres 
vivos ao longo da vida: a replicação do material genético, processo de duplicação do 
DNA que antecede uma divisão celular bem como, durante a proliferação celular.

Há de se destacar que durante a replicação são muitas as enzimas e proteínas 
empregadas ao longo do processo enquanto na PCR emprega-se apenas uma DNA 
polimerase termorresistente e que durante a replicação, todo o genoma celular é du-
plicado enquanto que na PCR, há uma limitação do tamanho da sequência que será 
amplificada. Portanto, não é possível amplificar genomas, mas, genes ou parte deles, 
empregando para isto primers específicos que determinam a região desejada. Sendo 
assim, identifica-se aqui uma das limitações desta técnica, refere-se ao tamanho da se-
quência alvo que pode ser amplificada: limitando-se em torno de 2000 pares de bases 
(pb), em função da capacidade de processividade da enzima (EISENSTEIN, 1990).

Os primers na reação de PCR são sequências de oligonucleotídeos sintéticos 
obtidos por síntese química, do tipo desoxirribonucloetídeos, de apresentam tamanho 
médio de entre 18 e 25 bases. A definição da sequência dos primers é fundamental 
para o sucesso da reação, pois são os primers que determinam a região alvo que será 
amplificada.

As DNAs polimerases da maioria dos animais apresenta temperatura ótima 
(Tótima

) ou seja, temperatura onde apresenta melhor eficiência catalítica em torno de 35 
°C empregada na reação de PCR, como já apresentada é a Taq Polimerase. Trata-se de 
uma DNA polimerase termorresistente que apresenta T

ótima
 entre em 80 °C (CHIEN, 

1976).

A atividade da Taq polimerase, bem como das DNA polimerases de procarioto, 
é dependente da temperatura, do pH da reação, que deve estar em 8,0 e da presença 
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de cloreto de magnésio (MgCl
2
 ou MgSO

4
). Íon Magnésio funciona como um cofator 

necessário para a ação da enzima.  Assim na reação de PCR empregamos um tampão 
pH em 8,0 (solução que evita mudanças bruscas do pH, mesmo que concentrações 
moderadas de ácidos ou bases sejam adicionados ao meio). Requerem também, para 
sua ação desoxirribonucleotídeos trifosfatos (dNTP) ou seja, dATP, dCTP, dGTP e 
dTTP para a síntese das novas cadeias. Desta forma, na reação de PCR estes dNTP pre-
cisam ser adicionados à reação (AGNE et al., 2009; NOVAIS; PIRES-ALVES, 2004; 
SANTOS et al., 2014; PEREIRA e OLIVEIRA, 2019).

A Taq polimerase apresenta ainda como característica o fato de apresentar alta 
processividade ou seja, capacidade de se manter ativa após sucessivos ciclos de aqueci-
mento a temperaturas próximas a 100 °C, acima da Tótima

.

Por fim, as demais enzimas, empregadas no processo de replicação, são substitu-
ídas na PCR por etapas alternadas de temperatura que caracterizam cada uma das 3 
etapas de um ciclo de repetição da PCR. Todos esses passos, a denaturação, hibridação 
dos primers e a própria extensão, são controlados por um equipamento, que é deno-
minado termociclador. 

PRINCÍPIOS DA TÉCNICA DE PCR

A PCR possibilita alta especificidade e aplicabilidade, gerando DNA suficiente 
para a realização de análises posteriores. A amplificação da sequência alvo, em uma 
reação de PCR se dá de forma específica graças ao emprego dos primers. Logo, mesmo 
que a sequência alvo não seja a única sequência presente na amostra empregada como 
molde, a amplificação ocorrerá com sucesso. Pode-se partir de DNA genômico para 
amplificar apenas uma região deste genoma, que pode ser um gene ou uma parte dele. 
Por este motivo, esta técnica é comparada a procurar uma agulha em um palheiro. Isto 
é possível devido aos primers que definem a região que deve ser amplificada.

Esta amplificação, ou síntese de novas fitas de DNA, depende da amostra e re-
agentes serem submetidos à combinação adequada de temperatura e de tempo em 
ciclos que se repetem.  Cada ciclo da PCR repete 3 passos: - denaturação; separação 
das fitas por elevação da temperatura entre 90 ˚C - 97 ˚C; anelamento dos primers 
se dá por hibridação dos primers por abaixamento da temperatura na faixa de 50 ˚C 
a 60 ˚C e extensão dos primers com a Taq polimerase por elevação da temperatura a 
aproximadamente 72 ˚C (Figura 1) (PEREIRA E OLIVEIRA, 2019).
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Figura 1: Apresenta as etapas de um ciclo de PCR. Denaturação ou separação das fitas. Anelamento
ou ligação os primers às fitas moldes e Extensão ou síntese das novas fitas a partir dos primers pela Taq

polimerase.

Fonte: Imagem do autor

A especificação do experimento é dependente do conhecimento da sequência 
que se deseja amplificar para a definição da sequência dos primers além da presença 
dos reagentes necessários.

Para a realização da reação são necessários além da amostra que contém o DNA 
alvo os seguintes reagentes: - um par de primers, a mistura dos 4 desoxirribonucleotí-
deos trifosfatos (dNTP); Solução de Cloreto de Magnésio e DNA polimerase termoes-
tável, Taq polimerase ou enzima similar, que catalisa a síntese do DNA (SANTOS et 
al., 2014)

Para garantir o sucesso da técnica de PCR e evitar resultados falso negativos, 
diante da sensibilidade da técnica é necessário garantir que os reagentes e kits sejam 
aliquotados para evitar contaminação, que todo material empregado para as reações 
sejam autoclavados e preferencialmente tratados com DNAse, empregar controles de 
reação positivo e negativos, trabalhar sempre empregando luvas. Empregar tubos e pla-
cas compatíveis com o modelo do termociclador, além de ter um ambiente destinado 
especificamente para este tipo de reação e análise (Figura 2).
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Figura 2: (A) e (B) Preparo de uma reação de PCR: manipulação de pipeta automática, tubos, placa e 
reagentes necessários para a realização da reação. (C) Apresentação de um TERMOCICLADOR, do 

tipo plataforma em tempo real (STEP ONE - APPLIED BIOSYSTEMS) do Laboratório de Biologia Mo-
lecular do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) da Universidade Católica de Santos. 
(D) Vista da introdução da placa contendo as reações de PCR no termociclador para início da ciclagem.

Fonte: Fotografias do autor 

Cada ciclo que se repete na PCR compreende 3 etapas distintas que diferem 
quanto à temperatura e objetivo. Tal como ocorre na replicação celular in vivo: - dena-
turação, anelamento e extensão, como já mencionado. 

Denaturação:  Na etapa da denaturação,  a temperatura é elevada a 90 ˚C - 97 ˚C 
por 30 segundos para que ocorra a denaturação do DNA por rompimento das ligações 
de H e exposição das fitas moldes para que então os primers possam hibridar. Exceto 
o primeiro ciclo que ocorre por 5 minutos para garantir a denaturação de moldes 
maiores e expor assim a sequência alvo.

Na etapa seguinte, anelamento, ou anneling, ou hibridação, ocorre a ligação dos 
primers às fitas moldes, de forma antiparalela e complementar, delimitando desta 
forma a região que será amplificada no DNA molde (Figura 3).

Anelamento: A temperatura da reação de anelamento dos primers é a única 
variável nas reações de PCR pois é dependente da sequência dos primers, a partir 
de um cálculo denominado Temperatura de Melting Point. A ligação dos primers só 
acontecerá se os mesmos encontrarem as regiões complementares e se a temperatura 
de anelamento propiciar. A hibridação do primer à sequência alvo é dependente da 
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complementariedade entre as bases do primer e da fita molde que por sua vez é in-
fluenciada pela temperatura da reação. Logo a temperatura de anelamento de uma 
reação é variável de reação para reação pois é dependente dos primers que serão em-
pregados. Como depende da sequência dos primers pode variar entre 50 ˚C e 60 °C 
por 30 segundos.

Extensão ou Síntese: Trata-se do passo da síntese das novas fitas a partir da ex-
tensão dos primers pela Taq polimerase. Nesta etapa a temperatura precisa estar usual-
mente em 72 °C que se trata da Tótima

 da enzima, temperatura que apresenta máxima 
eficiência desde que encontre condições favoráveis para isso como pH

ótimo
, presença de 

dNTPs, cofator enzimático. Esta etapa se prolonga geralmente por 5 minutos ou mais, 
a fim de garantir a completa extensão de todos os fragmentos (AVASHI; GARIBYAN, 
2013; JOSHI; DESHPANDE, 2011; MULLIS, 1990).

Figura 3: Apresenta a amplificação da exponencial de moléculas a cada ciclo e indica a síntese da 
sequência alvo da amplificação a partir do 3º ciclo de amplificação.

Fonte: Imagem do autor

A cada ciclo a Taq polimerase é capaz de dobrar a quantidade de fragmentos de 
DNA alvo, denominados amplicons, no entanto a quantidade de ciclos possíveis está 
limitada a quantidade de reagentes na mistura e, portanto, uma sequência de ciclos 
acima de 35 costuma ser ineficaz (JOSHI; DESHPANDE, 2011). Destaca-se, no entan-
to, que acumulo da sequência alvo, inicia-se a partir do 3º ciclo de PCR, momento 
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onde aparece pela 1ª vez as sequências alvo na reação (Figura 3). Apesar das demais 
sequências ficarem na mesma reação, a quantidade é tão pequena perto do número 
de sequência alvo que será amplificada que passa a ser desconsiderável, amplificação 
em torno de 10 9 – 10 12 moléculas por cópia única de gene/molde podem ser obtidas.  

Muito embora ocorra a amplificação do DNA, a técnica de PCR clássica não 
possibilita a avaliação do produto da reação, ou seja, dos amplicons, para checagem da 
efetividade da reação e muito menos quantificação do produto obtido. De tal forma 
que o emprego de técnicas adicionais se faz necessárias para a conclusão dos resultados 
obtidos, ou seja, um passo pós-PCR. No caso especial da PCR clássica ou qualitativa, 
o produto costuma ser analisado por meio de eletroforese em gel de agarose (Figura 
4) e visualizados com auxílio de corantes intercalantes de DNA para ácidos nucleicos, 
como por exemplo brometo de etídio, que ao se intercalar ao DNA torna possível sua 
visualização por meio da emissão de fluorescência sob a luz ultravioleta (SOUZA, 
2001) (Figura 4C).

Figura 4 I a III: (I) Corrida eletroforética em gel de agarose. (II) Manipulação do gel para 
visualização sob luz UV do resultado da PCR e fotodocumentação. (III) Estudo da ausên-
cia ou presença de Pseudomonas aeruginosa nas águas dos canais de Santos empregando-se a 

técnica de PCR clássica com primers específicos para o biomarcador Oprl. O amplicon de 249 
pb indica a presença do patógeno.  (1 a 8) são amostras de DNA extraídos de águas coletadas 
nos Canais de Santos (Dados de SOUZA et al, 2020); (P): Padrão de fragmentos de DNA 
de tamanhos conhecidos – 100 bp ladder da Thermo FisherR ; (C-): Controle Negativo para a 

presença de P. aeruginosa e (C+): Controle Positivo A eficiência dos primers empregados para 
detecção do biomarcador Oprl  foi avaliada experimentalmente com DNA Pseudomonas aerogi-

nosa, ATCC 9027, Newprov.

Fonte: Fotografias do autor

I

II

1   2   3   4     5   6   7   8   P    C-  C+   

III

250 pb
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 Além da técnica clássica da PCR, aqui descrita, há variantes da PCR, sendo 
as mais conhecidas a RT-PCR, que possibilita a amplificação de cDNA a partir de 
RNAm, empregando-se para isso a enzima viral Transcriptase Reversa; a qPCR, PCR 
quantitativo ou PCR em tempo real que possibilita além de amplificar, quantificar em 
tempo real os ácidos nucleicos amplificados pelo emprego de metodologia que utiliza 
processos químicos automatizados de monitoramento do acúmulo de produtos da 
PCR em uma reação, em tempo real, a partir de sondas químicas fluorescentes e mais 
recentemente a dPCR, PCR digital desponta como uma técnica ainda muito mais 
sensível que as outras, sendo caracterizada como ultrassensível, aumentando ainda 
mais as possibilidades de empregabilidade da PCR para a análise de microrganismos 
patogênicos nas diversas áreas do conhecimento (PEREIRA; OLIVEIRA, 2019).

APLICAÇÃO DA PCR À ANÁLISE DE MICRORGANISMOS 
PATOGÊNICOS EM ÁGUA

O recurso hídrico é um bem de valor econômico e essencial à vida, por isso a 
Lei nº 9.433/97, art.1º, III, determina que “em situações de escassez, a prioridade é 
o consumo humano e a dessedentação de animais”. GRANZIERA, 2015, considera a 
escassez de água um dos principais problemas do milênio e qualifica a água como o bem mais 
preciosos do século XXI.

Assim, o crescimento populacional associado ao processo de urbanização não 
planejado representa um grande risco de contaminação aos corpos hídricos com car-
gas poluidoras das mais variadas, de efluentes domésticos a industriais, que por sua vez 
podem incorporar microrganismos patogênicos de transmissão veiculada pela água. 

Diante desta realidade, faz parte de um plano de ação universal da ONU, a Agen-
da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que prevê 17 Objetivos para o Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), entre eles, garantir até 2030, o acesso universal e equitati-
vo a água potável e segura para todos (UNESCO, 2015).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF, indicam que no 
planeta, 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água tratada no seu domicílio e 
4,5 milhões não tem saneamento básico e 159 milhões ainda bebem água não tratada 
a partir de fontes de água, como rios, lagos e outros (WHO, 2017). 

Há de se destacar que esses aspectos contribuem significativamente para que a 
população mais vulnerável contraia doenças como a diarreia, cólera, disenteria, hepati-
te A e a febre tifoide. Destaca-se que 361.000 crianças menores de cinco anos morrem 
anualmente de diarreia (WHO, 2017). 

No Brasil 80% das internações hospitalares são decorrentes de doenças de veicu-
lação hídrica ou transmitidas através da água, de acordo com dados do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Contribuindo para essa problemática SOUSA et al. (2013), destaca 
que a Salmonella entérica constitui um grave problema de saúde pública, sendo a mais 
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frequente pela sua distribuição mundial e facilidade de transmissão, causando núme-
ros elevados de estados mórbidos e até de mortes em pacientes hospitalizados. 

A determinação da presença de microrganismos bacterianos em água é regula-
mentada pela NORMA TÉCNICA L5.202, de 16 de janeiro de 2018 (CETESB, 2018). 

“Esta norma descreve os procedimentos para execução da técni-
ca de tubos múltiplos, utilizada na estimativa da densidade de 
bactérias do grupo coliforme por número mais provável (NMP). 
A técnica descrita é empregada na avaliação da qualidade bacte-
riológica de amostras de água brutas ou tratadas destinadas ao 
consumo humano, recreação ou irrigação, bem como na avaliação 
da eficiência de processos de tratamento de águas e águas resi-
duárias domésticas ou industriais e integridade dos sistemas de 
distribuição. As amostras podem ser avaliadas quanto à densidade 
de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli”. 

De acordo com o Manual prático de análise de água/Fundação Nacional de 
Saúde, FUNASA, 2013, a avaliação da qualidade microbiológica da água deve estar 
baseada na análise dos microrganismos indicadores de contaminação fecal, sendo 
a Echerichia coli o principal organismo de escolha para esse parâmetro, devido sua 
subclassificação como coliforme termotolerante. No entanto, microrganismos pato-
gênicos também podem ser monitorados, mas a identificação destes é limitada, pois 
alguns desses microrganismos não resistem muito tempo no meio ambiente. Além 
disso, podem estar em quantidades tão baixas que não são detectáveis pelos métodos 
atualmente descritos.

Os métodos utilizados atualmente para detecção e quantificação de Echerichia coli 
em água apresentam uma série de desvantagens como tempo de análise, quantidade 
de vidrarias e de meios de culturas empregados, podem sofrer interferência de conta-
minantes do meio que presentes podem interferir no crescimento microbiano. Como 
mencionado, os métodos são baseados em culturas microbianas, logo requer que as 
células se encontrem viáveis (FUNASA, 2013).

Baseando-se nessas informações e, percebendo-se a possibilidade de desenvolvi-
mento de uma metodologia que não possui as limitações dos métodos utilizados atual-
mente, que apresentam como principais desvantagens o tempo gasto nas análises que 
pode levar até 4 dias,  o fato de depender de células vivas e o baixo poder discriminató-
rio entre as espécies, vários autores têm se empenhado na descrição de protocolos que 
empregam técnicas de PCR para a análise de microrganismos patogênicos em amostras 
de água das mais diversas natureza.

Como já descrito a PCR tem por objetivo amplificar em milhares de vezes uma 
sequência específica de DNA, DNA alvo, presente na amostra analisada (DNA da bac-
téria patogênica). Estas sequências alvo precisam ter características muito específicas 
que possibilitem identificar a bactéria patogênica em questão, por isso precisa ser uma 
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região do genoma altamente conservada naquela espécie ou uma região variável do 
genoma, que por este motivo é específica para a espécie (PACE et al., 1986). 

Estas regiões são denominadas impressão digital de um organismo porque identi-
fica o organismo e pode, portanto, ser empregada como um biomarcador. Um tipo de 
biomarcador clássico empregado em bactérias é o DNA referente ao RNAr, mais espe-
cificamente para o tipo 16S, motivo pelo qual é muito empregado para o “desenho” 
de primers, oligonucleotídeos, que vão delimitar a região alvo que será amplificada ou 
amplicon como já mencionado (MUYZER et al,1993). 

Na prática são empregados algoritmos Primer-BLAST (YE et al., 2012), como o  
para avaliar a adequação dos primers em relação às referidas sequências e assim estudar 
as melhores condições para a Tanelamento

 foram realizadas análises utilizando o algorit-
mo), para verificar a adequação dos primers em relação às referidas sequências estudar 
as melhores condições de T

anelamento
.

Destaca-se também que existem vários outros tipos de biomarcadores, descritos 
na literatura para os diferentes microrganismos patogênicos, como genes que codifi-
cam enzimas específicas como exemplo o gene nuc, que que codifica a enzima nuclease 
extracelular termoestável de Staphylococcus aureus (BURTSCHER; WUERTZ, 2003); 
gene ompC para  Pseudômonas aeruginosa, responsável pela invasão de células epiteliais 
Salmonella spp (MALORNY et al, 2002) e gene oprI, que codifica uma proteína de 82 
aminoácidos encontrada na membrana externa desta bactéria, apresentando um im-
portante papel na interação da bactéria com o meio (DE VOS et al, 1997).

Diferentemente do que ocorre para as análises microbiológicas em água, não há 
uma normativa técnica para as reações de PCR em água no Brasil e no mundo o que 
dificulta o emprego da técnica neste tipo de análise. Além disso, o fato da técnica de 
PCR clássica requerer uma etapa pós-PCR para avaliação do resultado em eletroforese 
em gel e sistema de fotodocumentação, além de requerer quantificação em espectro-
fotômetro ou fluorímetro (QubitR, Life Technologies); estes são pontos colocados como 
desvantagens à técnica como sendo possibilidades de contaminação levando a resulta-
dos falso-negativos. Neste particular a qPCR leva vantagem pois possibilita a avaliação 
da reação e a quantificação em uma única etapa, no entanto, diante da sensibilidade 
do método é muito sujeita à contaminação e inibição, portanto a resultados falso-nega-
tivos requerendo absoluto controle por parte do analista (GARCIA, 2014; PADILHA, 
2016). 

A técnica da PCR é adequada e aplicável para detecção de patógenos no sistema 
UASB-LP1  para tratamento de esgoto doméstico, desde que bons métodos de repara-
ção de amostras e extração de DNA sejam empregados, e que as melhores condições de 
amplificação pela PCR sejam estabelecidas. No presente estudo a técnica de PCR foi 
adequada para monitoramento qualitativo das seguintes bactérias patogênicas empre-
gando-se primers específicos em sistemas de tratamento de esgotos de Echerichia coli, 

1 Upflow anaerobic sludge blanket ou reator anaeróbio de manta de lodo de fluxo ascendente
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Enterococcus, Helicobacter pylori, Salmonella, Shigella e Staphylococcus (NASCIMENTO, 
2008).

LAVENDER e KINZELMAN (2009), em seus estudos, avaliaram a eficiência do 
tratamento de esgoto comparando o método de qPCR com métodos baseados em cul-
tura para detecção de indicadores de contaminação fecal (Echerichia coli e Enterococci), 
e concluíram que o método de qPCR é um método promissor, quando usado para 
identificação de Echerichia coli, mostrando respostas rápidas na predição de eventos de 
contaminação. 

HESSEL, 2015 comprovou a presença de Echerichia coli O157 em água de irri-
gação na região, de forma rápida, sensível e específico nos testes de implementação 
de qPCR, detectando a presença do patógeno nas amostras ambientais analisadas, 
demonstrando detecção, sobrevivência e multiplicação ao hipoclorito de sódio.

WESTPHALEN et al, 2016 empregou a técnica de PCR para amplificação de bac-
térias encontradas em biofilmes formados em redes de distribuição de água. Avaliou-se 
o gene 16S rRNA de amostras de biomassas coletadas nos filtros de Carvão Ativado 
Biológico (CAB) para o tratamento de água para consumo humano e após amplifica-
ção por PCR seguida por sequenciamento de DNA em sequenciador capilar, identi-
ficou-se o domínio de quatro gêneros de bactérias a saber: Acinetobacter, Pseudomonas, 
Cupriavidus e Stenotrophomonas, e de duas famílias: Burkholderiaceae e Oxalobacteraceae.  
De acordo WESTPHALEN, outros autores têm utilizado a técnica de PCR para inves-
tigar a constituição das populações microbianas em biofilmes LYAUTEY et al., 2005; 
BABBIT et al., 2009; e WANG et al., 2013.

PADILHA 2016, trabalhou na elaboração de uma metodologia de PCR em tem-
po real (qPCR) para a avaliação da qualidade microbiológica da água para consumo 
humano, A Escherichia coli é utilizada como principal indicador de contaminação fecal 
em água para consumo humano e, neste trabalho procurou-se desenvolver uma me-
todologia de qPCR para identificar e quantificar unidades formadoras de colônias 
(UFC) de Echerichia coli em água. As reações de amplificação foram padronizadas e os 
ensaios foram realizados com os iniciadores do gene uidA, que codifica a β-glucuroni-
dase, enzima específica de Echerichia coli. Foram construídas curvas padrão com DNA 
purificado e outra com bactérias íntegras. Além disso, para verificar a aplicabilidade 
do método, foram avaliados os seguintes parâmetros de validação: Linearidade, Faixa 
linear de Trabalho, Especificidade, Limite de Detecção (LD), Limite de Quantificação 
(LQ), Seletividade, Robustez, Exatidão e Precisão Somente os testes realizados com 
bactérias íntegras se mostraram promissores, já que a presença dos possíveis interferen-
tes não foi capaz de alterar significativamente os resultados, como aconteceu nos testes 
com DNA purificado.

SANTOS, 2018 estudou uma metodologia de qPCR capaz de detectar e quan-
tificar Echerichia coli em água para consumo humano para verificar as vantagens e 
limitações da técnica. Conclui-se que o emprego da metodologia descrita pode contri-
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buir com as estratégias de controle e segurança da qualidade da água, auxiliando na 
identificação de bioindicadores de contaminação fecal. Foram então comparadas duas 
formas de quantificação, uma delas submetendo as bactérias ao processo de extração 
de DNA, e a outra, submetendo as células à análise direta de detecção e quantificação 
por qPCR.

Em 2020, YAMAMURA et al, finalizam o projeto  Monitoramento de parâmetros de 
qualidade de água em Canais de Santos, na Universidade Católica de Santos, financiado 
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica a Baixada Santista, CBH-BS, com recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 2014-BS-244, que teve como objetivo avaliar a 
qualidade das águas dos Canais de drenagem do Município de Santos, São Paulo, sob 
4 parâmetros: 1) Químico foi realizada avaliação de metais e ânions; Físico-químicos 
(potencial REDOX, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, salinidade, sólidos totais 
dissolvidos e turbidez); Microbiológicos foram realizados ensaios de PCR, empregan-
do-se  as técnicas de PCR clássica e qPCR, para estudo da presença/ausência dos 
microrganismos patogênicos (Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica e Staphylococ-
cus aureus), e Ecotoxicológicos empregando bioindicadores com sementes de Lactuca 
sativa2. Nesse projeto a técnica de PCR clássica mostrou-se adequada e aplicável para 
a detecção de Pseudomonas aeruginosa em amostras de água provenientes dos Canais 
de Santos, embora tenha apresentado resultado negativo para Salmonella enterica e 
Staphylococcus aureus (muito provavelmente pela ausência desses microrganismos no 
meio). 

YAMAMURA, et al, 2020 ao empregar a técnica de qPCR com kits customiza-
dos para identificação de cada um dos patógenos específicos, obtiveram resultados 
negativos para todos os 3 patógenos estudados, podendo concluir que a técnica além 
de dispendiosa também se apresentou muito sensível a contaminantes presentes no 
meio e a qualidade do DNA empregado como molde. Portanto, considerando o custo 
benefício, a PCR clássica parece ser adequada do ponto de vista financeiro e com rela-
ção às características das amostras.  Ao longo do projeto que teve duração de um ano, 
foi realizado o monitoramento por meio de coletas mensais e a elaboração de mapas 
de georreferenciamento apontando a presença do patógeno, Pseudomonas aeruginosa 
ao longo dos 6 Canais de drenagem avaliados, porém, dada a sensibilidade da técnica 
de detecção empregada destacamos que, em quantidade abaixo do limite considerado 
infectante. 

2 Agradecimentos: aos estagiários que participaram do projeto na etapa de análise de microrganismos 
patogénicos por PCR: em especial ao Carlos Guilherme Teixeira Curi in memorian; Matheus da Cruz 
Medeiros, Juliana Oliveira Costa e Caio Alves Calixto Monteiro;  à equipe técnica-administrativa do 
Ipeci/Univiersidade Católica de Santos: Adriana Regina Stucchi Guimarães; Carine Aparecida Ogeda e 
Emily de Jesus Bezerra por todo suporte ao projeto.
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1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

A Universidade Católica de Santos origina-se de um conjunto de faculdades ca-
tólicas criadas por iniciativa de uma mesma mantenedora, a Sociedade Visconde São 
Leopoldo, criada em 28 de agosto de 1951, por iniciativa do bispo diocesano Dom 
Idílio José Soares, que reuniu um grupo de cidadãos santistas para fundar a Faculdade 
Católica de Direito, a primeira da região. A partir daí foram criados outros cursos 
agrupados em faculdades de: Filosofia, Ciências e Letras; Comunicação; Ciências Eco-
nômicas e Comerciais; Arquitetura e Serviço Social. A UniSantos foi reconhecida 
como Universidade em 6/2/1986, por ato do Ministro da Educação, Marco Antônio 
Maciel. Desde o início, funcionaram junto aos cursos de graduação, cursos de especia-
lização, extensão e aperfeiçoamento. Em maio de 2015, foi qualificada como Institui-
ção Comunitária de Educação Superior, ICES, pela LEI nº 12.881. 

A Instituição manteve-se, desde a sua fundação, como uma entidade sem fins 
lucrativos, em consonância com os princípios da sua Mantenedora, a Sociedade Vis-
conde de São Leopoldo. Ao longo de 64 anos de atividades, a instituição atuou na for-
mação de cerca de 31 mil profissionais de nível superior, contribuindo decisivamente 
para o desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. A região, com 
uma população de 1,8 milhões de habitantes, tem como sede o município de Santos e 
é composta por nove municípios - Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos. 

Como produto de iniciativa de lideranças regionais ligadas à Igreja Católica (Bis-
po Diocesano e cidadãos santistas), a UniSantos nasceu e se desenvolveu como insti-
tuição fortemente inserida na região metropolitana da Baixada Santista. 

A UniSantos procura intensificar sua ação em demandas regionais que expres-
sem necessidades de formação de mão-de-obra técnica especializada e capacitação de 
profissionais com posicionamento ético para os vários setores da sociedade. Como 
universidade comunitária, a instituição busca contribuir para a diminuição do quadro 
de desigualdades socioeconômicas e ambientais.

Atualmente a UniSantos possui três Campi que desenvolvem atividades de en-
sino, pesquisa e extensão com envolvimento dos seus 414 professores e 298 funcio-
nários de nível técnico-superior. Posiciona-se como uma das Universidades de maior 
abrangência no cenário regional, papel este comprovado pelos números da sua atuação 
acadêmica: 37 cursos de graduação, atendendo um total de 6051 alunos; 41 cursos de 
especialização, com 186 alunos e, 6 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 3 mes-
trados acadêmicos (Direito, Educação e Saúde Coletiva) e 3 doutorados acadêmicos 
(Direito, Educação e Saúde Coletiva), credenciados pela CAPES e conceituados com 
nota 4, envolvendo 202 alunos. 

A pesquisa na UniSantos desenvolve-se no âmbito de 36 grupos de pesquisa 
cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes do Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), integrando os 
cursos de graduação e pós-graduação. Dentre os grupos de pesquisa, estão: Ambiente 
e Saúde, Biotecnologia, Epidemiologia de doenças infecciosas de transmissão 
urbana, Geotecnologia Ambiental, Laboratório de Sustentabilidade, Laboratório de 
Geofísica aplicada a Exploração de Petróleo (LGAEP), Laboratório de projetos de 
circuitos integrados analógicos e digitais (LPCIAD) e Registro plástico e audiovisual e 
representações em arquitetura e urbanismo.

No âmbito dos grupos de pesquisa, encontram-se em desenvolvimento 261 pro-
jetos, em 77 linhas de pesquisa. Os projetos de pesquisa envolvem atualmente 100 
professores-pesquisadores, 169 alunos de pós-graduação e 61 alunos da graduação. 
Na UniSantos, a iniciação científica e a iniciação tecnológica desenvolvem-se desde 
2004 e 2010, respectivamente. A maioria dos estudantes de graduação, envolvidos 
nos projetos de pesquisa, está contemplada com bolsas do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica ou do Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação 
da UniSantos, que contam com 62 bolsas: 22 bolsas do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 40 bolsas da UniSantos. Desde 2012, 
a UniSantos conta com o Programa de Iniciação Científica para o Ensino Médio que 
tem como objetivo despertar o interesse pela Ciência e reconhecer jovens talentos. 
Em 2015, a UniSantos foi contemplada com 4 bolsas do (PIBIC-EM/CNPq) e, como 
contrapartida, a instituição oferece bolsas próprias para o Ensino Médio, atualmente, 
contemplando 25 alunos. 

Os programas de Pós-Graduação stricto sensu da UniSantos contam atualmente 
com um total de 126 bolsas do Programa de Demanda Social da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o que corresponde a 62% dos 
alunos matriculados. Uma quota adicional de 30 bolsas financiadas pela UniSantos 
vem sendo utilizada no âmbito do Programa de Qualificação Docente da universidade.

Os projetos de maior porte, recentemente desenvolvidos pela UNISANTOS, 
com presença de elementos de abordagem de qualidade ambiental e de água, correla-
tos a esta proposta foram:

AGENDA 21 DE CUBATÃO - Teve como princípio promover o desenvolvimen-
to sustentável do município de Cubatão/SP, incluindo questões sociais, econô-
micas e ambientais. 

Agente Financiador: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP. 

COMITÊ DE PROMOÇÃO DO DIÁLOGO PARA A SUSTENTABILIDA-
DE DO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SP, COMDIAL- Convênio de 
cooperação técnico-científico e de promoção do diálogo para a sustentabilidade 
do Litoral Norte Paulista firmado entre a Petrobras e a rede Real Norte, através 
da implantação do Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável 
(CEDS). Esses projetos tornaram-se referência ambiental no País.
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Agente Financiador: PETROBRAS. 

PLANO BÁSICO AMBIENTAL DA DRAGAGEM DE APROFUNDAMEN-
TO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE SANTOS - Ocorreu a 
execução de serviços referentes ao PROGRAMA 19 denominado COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL.

Agente Financiador: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

PLANO BÁSICO AMBIENTAL DA DRAGAGEM DE APROFUNDAMEN-
TO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE SANTOS - Considerou 
a execução de serviços referentes ao PROGRAMA 22 denominado MANCHAS 
ORFÃS.

Agente Financiador: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

PLANO BÁSICO AMBIENTAL DA DRAGAGEM DE APROFUNDAMEN-
TO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE SANTOS - Ocorreu 
execução de serviços referentes ao PROGRAMA 21 denominado CONSCIEN-
TIZAÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO AFETADA.

Agente Financiador: Companhia DOCAS do Estado de São Paulo – CODESP

CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AMBIEN-
TAL PARA A REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA - Ocorreu a capacitação 
de profissionais da saúde que atuam em áreas contaminadas dos municípios de 
Guarujá e São Vicente.

Agente Financiador: Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde - OPAS/OMS.

ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 
VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMA-
NO Capacitação de gestores e profissionais do SUS sobre os fundamentos con-
ceituais, técnicos e legais que orientam as ações de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano.

Agente Financiador: Secretária de Saúde do Estado e CVE

APROVEITAMENTO DE ÁGUA POR ALAGADOS CONSTRUÍDOS EM 
SISTEMAS INDUSTRIAIS: PARAMETRIZAÇÃO DA RESPOSTA DE 
CARGAS OLEOSAS ELEVADAS E LIMITES DE ANOXIA E METANOGÊ-
NESE - Aborda a parametrização de um possível colapso frente a cargas oleo-
sas excessivas, por meio da montagem e operação de sistemas-piloto de alagados 
construídos de fluxo vertical ascendente e do seu comportamento frente a uma 
progressão de cargas oleosas na água, com medição de OG residual e da produ-
ção de metano. Projeto em execução.

Agente Financiador: FAPESP



OBSERVATÓRIO DE ÁGUA

82

EMPREENDIMENTO 2014-BS-244 - MONITORAMENTO DE 
PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM CANAIS DE SANTOS 
- Tem por objetivo a avaliação e monitoramento de parâmetros de qualidade 
de água presente em canais de Santos, através da coleta e análise de parâmetros 
de ânions - nitrato, nitrito, fosfato, fosfito, sulfato, sulfeto, cloreto, fluoreto - e 
metais pesados - Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn - de 
ensaios ecotoxicológicos por germinação de sementes, prospecção de patógenos 
específicos - Pseudomonas, Salmonella e Staphylococcus - e da medição direta de dados 
na lâmina de água por sonda multiparâmetros - potencial REDOX, pH, oxigênio 
dissolvido, condutividade, salinidade, sólidos totais dissolvidos, turbidez. Projeto 
em execução.

Agente Financiador: FEHIDRO

EMPREENDIMENTO 2014-BS-243 - DIAGNÓSTICO DA VARIAÇÃO DO 
NÍVEL RELATIVO DO MAR E SEU IMPACTO NO ESTUÁRIO DO RIO 
ITANHAÉM - Aborda a variação do nível relativo do mar e a identificação de 
possíveis impactos, físicos e bióticos, no Estuário do Rio Itanhaém, por meio da 
análise estatística de séries temporais e da distribuição de minerais presentes nas 
areias de praia. Projeto em execução.

Agente Financiador: FEHIDRO

2. ÁREA DE ATUAÇÃO DA PROPOSTA

Em atendimento a Deliberação CBS-BS Nº 298/2016 de 11 de fevereiro de 2016, 
esta proposta atende vai de encontro às ações priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidro-
gráfica da Baixada Santista enquadrando-se no: 

PDC: CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL

META: CURSO DE QUALIFICAÇÃO

AÇÃO: Promover oficinas para gestores públicas e/ou professores das redes de ensino 
regular e técnico, municipais, estaduais e particulares da RMBS, sobre os impactos dos 
resíduos no saneamento básico.

3. INTRODUÇÃO 

A água é essencial para a ocorrência dos ciclos biológicos, geológicos, químicos 
do ambiente e mantêm em equilíbrio os ecossistemas; neste contexto, o saneamento 
básico é uma necessidade para a manutenção da saúde humana e ambiental. No Bra-
sil, a Política Nacional de Saneamento Básico, introduzida pela Lei 11445 de 2007, 
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traz dois importantes elementos na consolidação da garantia desse direito: a univer-
salização do direito ao saneamento básico (Arts. 2º e 3º) e a proposição dos Planos 
Municipais, com seus respectivos Fundos Municipais de Saneamento. Às autoridades 
administrativas e judiciais compete compreender a amplitude dessas previsões legais 
para adequadamente garantir o direito de acesso à água à população.

Segundo o relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Bá-
sico β SNIS, 2014, o atendimento de serviços de esgotamento sanitário na cidade de 
Santos chegou à marca de 98,5%. Por sua vez, o índice de atendimento total de água 
foi de 100% e o indicador de esgoto tratado por água consumida chegou aos 97,6%. 
Contudo, esses índices não englobam as áreas de ocupação irregular da cidade, uma 
vez que a Companhia de Saneamento Básico não tem autorização para prestar serviços 
em áreas que não estão em conformidade com a legislação urbana e fundiária, o que 
significa que essas regiões marginalizadas passam longe de uma inclusão na somatória 
geral para composição desses índices. Há estudos que apontam ser essa marginalização 
equivalente a 9% da população total (SOUZA ET AL, 2016). 

Por estes motivos, o presente projeto propõe ampliar os conhecimentos de ges-
tores públicos, professores das redes de ensino regular e técnico (municipal, estadual, 
federal ou particular) e profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS (nível técnico 
e superior) interessados nos impactos dos resíduos do saneamento básico e no uso e 
conservação dos recursos hídricos por meio do Observatório da Água criado na Uni-
Santos para este fim.

O Observatório da Água da UniSantos consiste em um espaço destinado às ativi-
dades interdisciplinares em torno da temática água. Compreende um grupo multidis-
ciplinar de profissionais com vasta experiência em ensino, pesquisa e treinamento de 
pessoal nos diferentes níveis de conhecimento.

4. JUSTIFICATIVA

A Região Metropolitana da Baixada Santista, tem sido palco de repetidas viola-
ções das legislações referentes ao manuseio e depósito de resíduos industriais com po-
tencial de contaminação do meio ambiente, gerado pela inadequada e indevida desti-
nação de resíduos tóxicos industriais na superfície ou subterrâneo. Esta contaminação 
do meio ambiente faz com que milhares de pessoas adoeçam causando custos elevados 
aos municípios além de faltas ao trabalho ou a escola (CVE, 2000; CETESB, 1991).

Sendo assim, este projeto propõe o emprego de tecnologias da informação e co-
municação (TICs) como ferramentas para a realização de cursos na modalidade EAD 
(ensino à distância), oficinas por webconferências e reuniões por webconferências e 
videoconferências que visam promover a atualização dos profissionais da educação, 
gestores públicos e profissionais do SUS.

O uso das TICs e sua aplicação à educação é uma realidade; as tecnologias estão 
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transformando todas as dimensões da vida social, inclusive o campo da educação, 
criando novas visões de mundo e novas formas de aquisição de conhecimento. Esse 
novo modelo de ensino-aprendizagem pode e deve ser explorado para melhoria da 
prestação de serviços ao público, como os serviços de saúde, que visto o dinamismo 
das descobertas científicas, exige formação e atualização contínua de seus profissionais 
(DIAS et al, 2015).

Adicionalmente, existe uma demanda significativa no que se relaciona à forma-
ção continuada de professores de ensino na área de Ciências (ensino fundamental) 
e de Biologia e de Química (ensino médio e técnico) ao aprofundamento de temas 
atuais, principalmente aqueles de grande exposição nas mídias. Neste contexto, con-
taminação de mananciais e lençóis freáticos surgem como temáticas cada vez mais 
frequentes se faz presente na capacitação de profissionais, que muitas vezes, não têm 
acesso a programas desse tipo envolvendo temas de tamanha importância.

Ademais, é preocupante o grande número da população da Baixada Santista que 
se encontra marginalizada quanto ao acesso à água de qualidade e saneamento básico 
em geral. Paradoxalmente, Santos tem apresentado números satisfatórios quanto ao 
saneamento básico, constando do quinto lugar no ranking nacional. 

Em face de dados tão alarmantes e tendo em vista uma nova vertente do direito 
que se consolida como o direito humano de acesso à água (declarado em Assembleia 
Geral da ONU, em 2010), já internalizado em algumas constituições de distintos paí-
ses, a exemplo do Uruguai e da África do Sul, faz-se necessário compreender a extensão 
do conteúdo desse direito de acesso água (DUBREUIL, 2006; WINKLER, 2012); que 
engloba o saneamento básico, abrangendo o direito à qualidade, quantidade suficien-
te, informação, transparência quanto às políticas públicas, bem como o direito subjeti-
vo de acesso à justiça e a meios administrativos para efetiva garantia. 

Nesse interim, é importante que atores distintos, tais como gestores públicos, 
professores das redes de ensino regular e técnico no âmbito municipal, estadual ou 
particular e profissionais do SUS tenham acesso a programas de atualização assim 
como é também necessário dialogar com membros do Ministério Público, do Judi-
ciário, da Defensoria Pública e do Comitê da Bacia Hidrográfica da região acerca do 
direito de acesso à água e saneamento básico.

5. OBJETIVO GERAL

Ampliar o conhecimento de gestores públicos, professores das redes de ensino re-
gular e técnico no âmbito municipal, estadual, federal ou particular e profissionais do 
Sistema Único de Saúde, SUS (nível técnico superior) sobre os impactos dos resíduos 
(agrícolas, domésticos, farmacológicos e industriais) em saneamento básico, bem como 
do uso consciente e sustentável dos resíduos dos recursos hídricos.
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos deste projeto:  

- Apresentar e discutir as legislações relacionadas a água, bem como os funda-
mentos e instrumentos jurídicos para o direito de acesso à água e ao saneamento 
básico;

- Estudar os tipos de resíduos (agrícolas, domésticos, farmacológicos e industriais) 
e identificar as boas práticas no manuseio dos mesmos;

- Fornecer noções de epidemiologia ambiental e os procedimentos que devem ser 
adotados diante situações de risco.

- Verificar o impacto das ações humanas sobre a conservação dos recursos hídri-
cos;

- Avaliar o impacto dos resíduos no uso responsável dos recursos hídricos;

- Projetar e implementar platarformas Arduíno para análise de água e emprego 
(NORTON, 1992; HORNE et al, 1988; OHBA; 1992; HORDESKI, 1995);

- Capacitar professores de Ciências (ensino fundamental) e de Biologia e de Quí-
mica (ensino médio e técnico) a realizarem análises físico-químicas para determi-
nação da qualidade de água; 

- Apresentar os participantes o emprego de bioindicadores, como a análise da 
germinação de sementes, como referência na qualidade de água (ARIAS et al, 
2007; FERNANDES et al, 2007; Oliveira et al 2011); 

  - Apresentar aos participantes, em especial aos professores, técnicas de análise 
molecular do DNA para identificação de patógenos em água (ThermoFisherS-
cientific A,B).

7. PÚBLICO ALVO

- Gestores públicos

- Profissionais da saúde (nível médio e superior)

- Professores da rede de ensino regular ou técnico municipais, estaduais ou par-
ticulares

8. METODOLOGIA

Serão realizados cursos para atualização dos profissionais nas temáticas de direito 
à água, qualidade da água para consumo humano, a importância da preservação de 
mananciais, e sobre a preservação das bacias hidrográficas utilizando-se a metodologia 
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de ensino a distância (EAD). 

Utilizaremos também outras metodologias como oficinas por webconferência e 
videoconferência, além da criação de um e-book para os profissionais de nível médio 
e superior e criação de vídeos educativos.

Todo o material ficará alocado na página do Observatório, além de informações 
sobre resíduos, recursos hídricos, preservação de bacias hidrográficas, dados de morta-
lidade e morbidade de doenças relacionadas a água e saneamento básico.

Para o treinamento de professores de Ciências, Ciências Biológicas e Química 
pretende-se desenvolver atividades práticas em laboratório, a fim de se caracterizar as 
propriedades físico-químicas de águas coletadas na região da Baixada Santista. Dessa 
forma, estabelece-se um vínculo com as atividades de pesquisa científica e tecnológica 
desenvolvidas na instituição, com a formação continuada de docentes que poderão 
atuar no sentido de difundir o conhecimento e técnicas após apropriação em cursos 
por EAD ou oficinas por webconferência, ministradas no Observatório da Água.

9. EQUIPE TÉCNICA

O projeto proposto envolve a seguinte equipe técnica:

Pesquisador coordenador

Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins 

Endereço do Currículo:  http://lattes.cnpq.br/6226806718300375,  Matemática.

A pesquisadora possui projetos de capacitação na modalidade de educação a dis-
tância (EAD) e na área de ambiente e saúde, são eles:

• Curso de capacitação sobre a Qualidade da Água para Consumo Humano com 
recurso OPAS/MS;

• Curso de capacitação em  Vigilância e Assistência em Saúde Ambiental com 
recurso DOMA/SES/SP.

Participou do projeto:  Estudo Epidemiológico na População Residente na Bai-
xada Santista - Estuário de Santos: Avaliação de indicadores de efeito e de exposição a 
contaminantes ambientais - CNPq - 2005 a 2009.

Pesquisadores participantes

Profa. Dra. ADRIANA FLORENTINO DE SOUZA

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9226854791302725, Licen-
ciada em Química.
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Docente: AMÉLIA CRISTINA ELIAS DA PONTE

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6787940540951414, Bióloga.

Profa. Dra. ANDREIA COSTA VIEIRA

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8288850729607316, 
Advogada. 

Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa

Endereço do Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6083166755941748, 
Engenheiro Agrônomo.

Profa. Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA

Endereço do Currículo Lattes : http://lattes.cnpq.br/8042303023440177, 
Engenharia Eletrônica.

Profa. Dra. MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8528042411984286, 
Advogada.

Profa. Dr. MAURÍCIO MARQUES PINTO DA SILVA

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0864953584023685, 
Químico.

Profa. Dra. ROSÂNGELA BALLEGO CAMPANHÃ

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7099558738073443, 
Bióloga.

Estagiários

Ao todo serão quatro estudantes de graduação dos Cursos de Ciências Biológicas, 
Comunicação, Engenharia Ambiental, Química ou outros com aderência à proposta.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que ao final deste projeto, os profissionais participantes ao ampliarem 
seus conhecimentos sobre a importância da preservação das Bacias hidrográficas, bem 
como da qualidade da água para consumo humano sejam multiplicadores dessas in-
formações junto à população. 
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RELATÓRIO1

Para acessar o Observatório da água, basta clicar em:

1 Todas as imagens que compõem esse capítulo, assim como os vídeos enviados para veiculação no 
Youtube, foram produzidos pela SVSL/Unisantos.
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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS:
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COM O PARECER TÉCNICO PARA DOWNLOAD

CURSOS

Os cursos foram realizados e estão disponíveis no site do Observatório da àgua, 
no link CURSOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Apresentar e discutir as legislações relacionadas a água, bem como os fundamen-
tos e instrumentos jurídicos para o direito de acesso à água e ao saneamento básico;
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Estudar os tipos de resíduos (agrícolas, domésticos, farmacológicos e industriais) 

e identificar as boas práticas no manuseio dos mesmos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

Fornecer noções de epidemiologia ambiental e os procedimentos que devem ser 
adotados diante situações de risco.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4:

Verificar o impacto das ações humanas sobre a conservação dos recursos hídricos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5:

Avaliar o impacto dos resíduos no uso responsável dos recursos hídricos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6:

Projetar e implementar platarformas Arduíno para análise de água e emprego 
(NORTON, 1992; HORNE et al, 1988; OHBA; 1992; HORDESKI, 1995).
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7:

Capacitar professores de Ciências (ensino fundamental) e de Biologia e de Quí-
mica (ensino médio e técnico) a realizarem análises físico-químicas para determinação 
da qualidade de água.
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INTRODUÇÃO ÀS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS PARA 
DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA 
Prof. Dr. Maurício Marques Pinto da Silva

OFICINA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
– 2º SEM./2021 
Prof. Dr. Maurício Marques Pinto da Silva
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8:

Apresentar os participantes o emprego de bioindicadores, como a análise da ger-
minação de sementes, como referência na qualidade de água (ARIAS et al, 2007; FER-
NANDES et al, 2007; Oliveira et al 2011).

O CONCEITO DE BIOINDICADORES 
Profª. Drª. Janara de Camargo Matos
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ÁGUA E BIOINDICADORES 
Profª. Me. Valdilene Carvalho

APLICAÇÃO PRÁTICA DOS ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS – 
UM ESTUDO DE CASO 
Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa
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OFICINA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
– 2º SEM./2021 
Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa
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INTRODUÇÃO AO EMPREGO DA PCR COMO TÉCNICA MOLE-
CULAR PARA ANÁLISE DE MICRORGANISMO PATOGÊNICO 
EM ÁGUA 
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza

OFICINA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DE ESCOLAS 
TÉCNICAS 
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza
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OFICINA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – ATPC – 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA – DIRETORIA DE 
ENSINO – REGIÃO SANTOS
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza

OFICINA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO – 1º 
SEM./2021
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza
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OFICINA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
– 2º SEM./2021 
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza

Clicando em LEIA MAIS, voce tem a descrição detalhada deste projeto:
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS
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ARTIGOS CIENTÍFICOS
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