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ASSOCIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E AMBIENTAIS COM PATÓGENOS 
INTESTINAIS ISOLADOS DE DÍPTEROS CAPTURADOS EM ÁREA RESIDENCIAL 

ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO DE FEIRA DE SANTANA, BAHIA (2007)  
 

 

Maria José Rocha Ribeiro 
 

Julho/2008 
 

Orientadora: Profª. Drª. Sandra Maria Furiam Dias 
Orientadora: Profª. Drª. Elisa Teshima 
Programa: Engenharia Civil e Ambiental 
 

Os insetos dípteros (moscas) são vetores capazes de carrear vírus, bactérias, protozoários 
e helmintos aderidos à estrutura do exoesqueleto. Para determinar a presença de patógenos 
intestinais em dípteros presentes no entorno do Aterro Sanitário do município de Feira de 
Santana, Bahia, associando-os com as condições sanitárias e ambientais, 2007 foram 
realizadas coletas dos insetos em áreas do entorno do referido Aterro, durante seis meses. 
As coletas dos insetos foram realizadas com o auxílio de armadilhas e sardinha (em estado 
de putrefação) como isca. Além disso, para descrever o quadro sanitário da área em estudo 
e a suscetibilidade, foi levantado o perfil socioeconômico dos moradores da área estudada. 
Os dados sobre as condições sanitárias do entorno foram obtidas por meio de entrevistas 
semi-estruturadas aplicadas a 156 moradores do local. Os resultados dos questionários 
revelaram que o local é uma região onde vive uma população de baixa renda, sem 
esgotamento sanitário (esgoto a céu aberto), havendo ocorrência de moscas em 100% da 
área, pbresente durante todo ano. A referência a doenças mais freqüentes foram: 41,86% 
diarréia; 59,39% alergias; 9,88% verminoses e outras. Foram coletadas 10.937 moscas (das 
famílias Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae e outros). Para o isolamento 
bacteriano e parasitológico, os insetos foram submetidos à técnica de lavagem superficial. 
As linhagens bacterianas foram isoladas em meio Agar RAMBACH, identificadas por testes 
bioquímicos e sorológicos (anti-Escherichia coli enteropatogênica clássica e anti-Salmonella 
O). Foram isoladas Salmonella sp. e Escherichia coli. Nas análises parasitológicas por meio 

da sedimentação por centrifugação identificou-se protozoários e helmintos, destacando: 
Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Endolimax nana, ovo de 
ancilostomídeo, Hymenolepis nana, larva de ancilostomídeo, larva de Strongyloides 
stercoralis, Trichuris sp., Iodamoeba butschlii, Entamoeba histolytica e larva de 
Strangyloides sp. A presença destes patógenos revela as condições sanitárias e ambientais 

da área e sugere que os dípteros podem agir como vetores no transporte de patógenos 
intestinais, deixando-os em superfícies ou alimentos, tornando um meio de contaminação 
cruzada apresentando risco para a Saúde Pública. Mesmo diante destes resultados, não foi 
possível comprovar por meio desta pesquisa, a influência do aterro sanitário sobre a 
presença/número de dípteros coletados, nem sobre a presença de patógenos, visto que a 
falta de alguns serviços básicos de saneamento (disposição e coleta de esgotos e resíduos 
sólidos) mantém microambientes que favorecem o ciclo biológico destes insetos, 
independentemente do aterro. Logo, é urgente a implantação de serviços básicos de 
saneamento, educação sanitária, ambiental e na mudança de hábitos da população que 
permita minimizar os impactos e reverter o quadro das condições existentes na área. 
 
 

Palavras chaves: Saneamento Ambiental, Saúde Pública, Insetos Sinantrópicos, 

Enterobactérias. 
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ASSOCIATION OF THE SANITARY AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS WITH 
PATHOGENS INTESTINAL ISOLATED OF DIPTERA IN RESIDENTIAL AREA CAPTURED 

AROUND THE LANDFILL OF FEIRA DE SANTANA, BAHIA (2007) 

 

Maria José Rocha Ribeiro 

 
July /2008 

 

Advisor 1: Profª. Drª. Sandra Maria Furiam Dias 
Advisor 2: Profª. Drª. Elisa Teshima 
Department: Civil and Environment Engineering 
 
The insect diptera (flies) are vectors capable of carrear viruses, bacteria, protozoa and 
helminths adhered to the structure of exoesqueleto. The purpose to study the presence of 
pathogens intestinal present diptera around the landfill the Feira de Santana of municipality, 
Bahia, associating them with sanitary and environmental conditions, 2007, were collections 
of insects in the surrounding areas around of the landfill reference, for six months, using 
traps and sardines in a state of putrefied as bait. To describe the framework of the area 
under study health and susceptibility, was raised the socioeconomic profile of the residents 
of the area studied. The data on the sanitary conditions of the around were obtained through 
of half-structured interviews the 156 residents of the site. The results of the questionnaires 
applied reveal that is a region of low income, without sanitation (sewage in the open) with 
occurrence of flies in 100% of the area, throughout this year. The reference to diseases 
frequently were: 41.86% diarrhea; 59.39% allergies; 9.88% worm and others. Were collected 
10,937 flies (basically the families Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae and 
others). The insects were submitted to washing surface for isolation of bacteria in the middle 
Rambach Agar, identification biochemistry and serological tests (anti-Escherichia coli 
enteropathogenic classic and anti-Salmonella O). Were isolated Salmonella sp. and 
Escherichia coli. In parasitologic analyses by the method of sedimentation centrifuge were 
identified by protozoa and helminths, highlighting up: Entamoeba coli, Trichuris trichiura, 
Ascaris lumbricoides, Endolimax nana, egg de ancilostomídeo, Hymenolepis nana, worm of 
ancilostomídeo, worm of Strongyloides stercoralis, Trichuris sp., Iodamoeba butschlii, 
Entamoeba histolytica and worm of Strongyloides sp. The presence of these pathogens 

reveals the health and environmental conditions of the area and suggests that flies can act 
as vectors for the transport of intestinal pathogens, leaving them on surfaces or food, 
encouraging, with that, a means of cross-contamination presents a risk to Public Health. 
Even before these results, we could not prove through this survey, the influence of the landfill 
on the presence / number of flies collected, nor on the presence of pathogens, since the lack 
of some basic sanitation services (disposal and collection of garbage and of sewage) 
maintains micro environments that favour the biological cycle of these insects, independent 
of the landfill. It is urgent deployment of basic services, sanitation, health education, 
environmental and change of habits of the population to minimise the impact and reverse the 
square of existing conditions in the area. 
 
 
Keywords: Environmental sanitation, Public Health, Insect Sinantrópicos, Enterobacteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O saneamento ambiental abrange além das ações sanitárias, aquelas de cunho 

sócio-econômicas que visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental 

adequadas, por meio de coleta e disposição sanitária dos resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos, drenagem urbana e controle de doenças transmissíveis com a finalidade de 

proteger, promover e melhorar as condições de vida humana urbana e rural (BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2004; BRASIL, 2005). 

Neste sentido, o gerenciamento de resíduos sólidos se tornou nas últimas décadas 

um tema de preocupação para os administradores públicos, sanitaristas, biólogos e 

engenheiros ambientais, pela magnitude do problema que envolve o aumento da população, 

o crescente consumo de materiais descartáveis, o esgotamento dos aterros sanitários e a 

poluição gerada pela disposição final inadequada dos resíduos sólidos. Além disso, aterros 

projetados e operados indevidamente produzem danos à população do entorno e 

degradação ao ambiente, por exemplo, ao escoamento do chorume, mau cheiro, atração de 

roedores, insetos vetores de doenças, entre outros. 

Estes danos são perceptíveis devido à influência dos resíduos sólidos, 

principalmente, por vias indiretas, ou seja, a conexão: resíduos sólidos, vetores e indivíduos, 

o que viabiliza e explica os mecanismos pelos quais pode ocorrer a transmissão de 

doenças, cujos vetores se reproduzem em áreas de disposição de resíduos sólidos. 

Os aterros planejados ou não e lixões, ambientes que são naturalmente 

contaminados com inúmeros patógenos podem ser criadouros ou locais de visitação de 

moscas e outros animais. Associado às condições inadequadas de saneamento básico da 

população do entorno, esta estrutura favorece a disseminação das bactérias patogênicas e 

a conseqüente ocorrência de doenças (HOBBS e ROBERTS, 1999). 

A grande quantidade de resíduos orgânicos em áreas de disposição de Resíduos 

Sólidos serve como fonte atrativa para insetos e outros artrópodos, que favorecem o 

aumento da densidade populacional das moscas, as quais poderão estar correlacionadas 

como causa de desconforto para a população humana do entorno e aumentar do ponto de 

vista epidemiológico, o risco de transmissão de agentes patogênicos e parasitas causadores 

de diarréias. 
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A Musca domestica e as pertencentes às famílias Calliphoridae, Sarcophagidae, 

principalmente, que freqüentam locais insalubres, são os insetos que estão associados na 

disseminação de tais patógenos, a qual se dá por transporte mecânico (patas, asas, 

abdômen, antenas), material regurgitado ou nas fezes. 

Como também, a capacidade de voar longas distâncias (entre 10 a 15 km em vinte e 

quatro horas) (PEREIRA NETO, 1999; PILEGGI et al., 2003; BRASIL, 2006), abundância de 

insetos no Aterro Sanitário, segundo Ribeiro e Barboni (2006), possibilitando incriminar que 

estes insetos se comportem como principal vetor de bactérias e parasitas em áreas 

próximas ao Aterro Sanitário e no ambiente domiciliar.  

Neste cenário, muitos microrganismos, especialmente as bactérias da família 

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp e Klebsiella spp) são as 

principais causadoras de enfermidades entéricas ao homem, produzindo mortalidade e 

morbidade em todo o mundo, em diferentes faixas etárias. 

No Brasil, elevados índices de infecções diarréicas que estão relacionados às 

bactérias, como E. coli, têm como causa principal os baixos níveis de higiene e a 

contaminação de alimentos, tornando-se um problema de Saúde Pública, devido aos riscos 

de epidemia em áreas com baixa cobertura de saneamento, o que compromete a qualidade 

de vida das pessoas. 

Segundo Pileggi et al. (2003), muitos gêneros e espécies de bactérias 

enteropatogênicas para humanos estão envolvidos na decomposição de materiais 

orgânicos, como alimentos, substrato excelente para sua proliferação e apresentam 

relações estreitas com vários artrópodos, sendo potencializada quando direcionadas aos 

insetos voadores, em especial, as moscas. Tais bactérias funcionam como “bioindicadores 

de qualidade” ambiental. 

Entretanto, a contaminação ambiental por enteroparasitos intestinais humanos como 

protozoários e helmintos, eliminados também, das fezes de cães e outros animais, propícia 

a transmissão destes para outros hospedeiros. Pelo fato da estreita ligação do homem com 

animais domésticos e o potencial zoonótico de determinadas infecções parasitárias, 

demonstra alta prevalência das mesmas e revela condições precárias de saneamento. 

Segundo Grandini e Tavares-Dias (1999), no Brasil é um problema grave, uma vez que não 

há uma política de educação sanitária intensa e séria. As doenças infecciosas e parasitárias 

- DIP, no Brasil são utilizadas para avaliar as condições de desenvolvimento de determinada 

região, através da relação entre níveis de mortalidade e morbidade e condições de vida da 

população (PAES e SILVA, 1999). 
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Estudos realizados em laboratório demonstraram que a mosca comum (Musca 

domestica) pode transportar mais de cem agentes infecciosos para o homem e para outros 

animais, como: Klebsiella, Escherichia coli, Campylobacter, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus, Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis, Shigella, Salmonella, Cândida 

e Toxoplama gondii (MONRIQUE-SAIDE e DELFIN-GONZÁLEZ, 1997; FOTEDAR, 2001). 

Ribeiro (2005), em estudo desenvolvido no Aterro Sanitário de Feira de Santana-

Bahia, identificou dez espécies e seis gêneros de bactérias associadas às moscas, sendo as 

mais abundantes pertencentes à família Muscidae (80%), conhecidas como moscas 

domésticas e as pertencentes à família Calliphoridae (20%) denominadas como moscas 

varejeiras, sugerindo que a área de influência do Aterro poderia estar vulnerável às moscas, 

tendo em vista sua presença neste local e a ocorrência de bactérias potencialmente 

enteropatogênicas em sua superfície corporal gerando uma geografia social peculiar, em 

virtude dos baixos índices sócio-econômicos. 

Neste contexto, e, tendo em vista, que os dípteros podem estar comprometendo a 

população do entorno do Aterro Sanitário de Feira de Santana, pela ação como vetores no 

carreamento de patógenos, segundo literatura especializada, e por ser o saneamento 

ambiental um tema relevante e de atuais discussões e debates, principalmente por entender 

que os efeitos dos resíduos sólidos e das áreas de disposição final destes sobre a Saúde 

Publica, que demandam várias ações de saneamento é que se propôs esta pesquisa. 

Pela alta incidência de casos de diarréia em milhares de pessoas em todo mundo, tal 

situação é agravada pelas péssimas condições sanitárias as quais muitas famílias se 

encontram e, em Feira de Santana, assim como no Nordeste do Brasil, são escassos os 

estudos científicos sobre a propagação de patógenos veiculados pelos insetos dípteros, 

particularmente as moscas (BAHIA, 2003; BAHIA, 2004; BAHIA, 2005). 

Diante do exposto surgem os seguintes questionamentos: dípteros capturados em 

área de disposição final de resíduos sólidos urbanos e do seu entorno apresentam 

microrganismos patogênicos (parasitas intestinais e bactérias)? Quais parasitas e bactérias 

em dípteros capturados em área próxima ao aterro sanitário de Feira de Santana e a 

possível relação com a Saúde Pública? A possível diversidade de bactérias, parasitas 

intestinais veiculados por dípteros têm correlação com o meio ambiente? 
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Espera-se, portanto, que este trabalho contribua para estudos em Vigilância Sanitária 

e Epidemiológica (área de controle de vetores), visto que são poucos os estudos para 

contagem de enterobactérias e parasitas intestinais em locais de disposição final de 

resíduos sólidos de várias origens ou em insetos vetores. Apesar dos esforços pelo 

Saneamento Básico Urbano persiste a disseminação destes insetos, resultando desse 

quadro a importância do combate à proliferação deste vetor urbano. 

Adicionalmente, deseja-se também fornecer dados e informações que servirão de 

subsídios para a atenção primária à saúde das comunidades entorno de aterros e lixões da 

microrregião do município de Feira de Santana, capacitando os agentes de saúde de forma 

interdisciplinar na análise ambiental, formulação de propostas de indicadores ambientais e 

educação para a Saúde e Ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

Estudar a presença de patógenos intestinais em dípteros presentes no entorno do 

Aterro Sanitário de Feira de Santana, Bahia, associando-os com as condições sanitárias e 

ambientais, 2007. 

 

 

2.2  Específicos 

 

 

 Diagnosticar as condições socioambientais da população humana do entorno 

do aterro sanitário de Feira de Santana.  

 Identificar e quantificar as populações de insetos dípteros capturados no aterro 

sanitário de Feira de Santana e das áreas do entorno; 

 Enumerar a quantidade de Salmonella e Escherichia coli presentes em 

dípteros do aterro sanitário de Feira de Santana e das áreas do entorno;  

 Identificar parasitas intestinais em insetos dípteros capturados no aterro 

sanitário de Feira de Santana e das áreas do entorno; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO: A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Os trabalhos realizados, atualmente, que abordam os problemas sanitários que mais 

afetam a população brasileira têm profunda relação com o saneamento e o meio ambiente. 

Este último focalizado na sustentabilidade e têm como uma das preocupações os resíduos 

sólidos gerados pela sociedade. 

Estes resíduos no estado sólido e semi-sólido são definidos pela NBR 10.004 (ABNT, 

2004), como resultantes das atividades da comunidade e de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, e de serviços de varrição. Fazem parte, também, os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e esgoto, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas 

particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam, para isso, soluções técnicas e economicamente viáveis, em face de melhor 

tecnologia disponível. 

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e a descoberta de novas 

tecnologias e matérias-primas vêm provocando um aumento na geração dos resíduos 

sólidos pela sociedade e indústrias, o que tem sido uma preocupação. Além disso, fazem 

parte do cotidiano de todas as aglomerações humanas e é um dos grandes vilões 

ambientais da atualidade (BEZERRIL JÚNIOR, 2001). 

Além disso, o avanço do modo de produção capitalista e a crescente ocupação de 

áreas urbanas no Brasil apresentam diversos contrastes: áreas com alta produção de vida, 

classe média com limite de poder aquisitivo e instabilidade econômica recorrentes; grande 

população carente de serviços públicos na Área Básica e estrutura mínima para uma vida 

saudável (NASCIMENTO, 2004). 

Todas as atividades humanas geram resíduos que são encontrados nas formas 

gasosa, líquida e sólida. Os esgotos domiciliares, a forma líquida, representam o maior fator 

de poluição das águas, quando não tratados. No Nordeste do Brasil, somente 20% dos 

domicílios têm seus esgotos ligados à rede geral de esgotamento sanitário (FIGUEIREDO e 

SANTOS, 2007). 
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Já os resíduos sólidos, quando tem sua disposição final inadequada, lançada em 

terrenos baldios ou armazenados de forma incorreta podem acarretar alterações no solo, 

contaminar a água e o ar, provocando problemas que podem surgir com freqüência, 

inclusive depois de anos da disposição inicial. Além disso, pode favorecer a proliferação de 

vetores, que são carreadores de muitos patógenos, o que pode contribuir no aumento do 

risco existente entre os resíduos sólidos para a saúde humana. Dentre estes vetores, os 

insetos e roedores, são os mais importantes (SISINNO e OLIVEIRA, 2000). 

No solo, os resíduos sólidos passam a sofrer um processo de decomposição, por 

ação biológica, de acordo com certas variáveis ambientais e da própria matéria que compõe 

os resíduos. Dessa forma, a matéria orgânica presente nos resíduos é decomposta por 

microrganismos como bactérias e fungos, que produzem enzimas exógenas que digerem 

externamente a matéria, propiciando sua posterior absorção na forma líquida (CARVALHO, 

1980). Dependendo da fonte geradora de resíduos, variam as características físico-

químicas, estéticas e microbiológicas dos resíduos sólidos. Os problemas ambientais, 

sanitários, culturais e sociais são importantes e reconhecidos como determinantes do 

processo saúde-doença. 

Segundo Moraes; Borja e Dias (2004), as condições materiais e sociais do ambiente 

podem refletir na saúde de uma população. Por isso, são importantes os serviços básicos de 

saneamento para a melhoria das condições de saúde dos moradores de uma região. 

O termo saneamento tem origem do verbo sanear, que significa tornar sadio e 

segundo Brasil - Ministério das Cidades (2005), o saneamento ambiental tem por meio de 

ações técnicas e sócio-econômicas promoverem a salubridade ambiental e melhorar as 

condições de vida das pessoas. 

Um significado amplo de salubridade é definido por Foucault e Machado (1998, p. 

94),quando diz que:  

 

“Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, 
do meio e de seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde 
possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a 
melhor saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que 
aparece a noção de higiene pública, técnica de controle e de modificações 
dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao 
contrário, prejudicar a saúde”. 

 

O conceito de saneamento tem sido ampliado, incluindo um maior detalhamento de 

serviços e ações. Assim, os serviços básicos de saneamento estão acompanhados de 



8 

 

sistemas constituídos por uma estrutura física (com obras e equipamentos) e uma estrutura 

educacional, legal e institucional (HELLER, 1997). A Política Federal de Saneamento por 

meio da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2008), estabelece como 

Saneamento Básico os serviços básicos, assinalados: 

 Fornecimento de água, com qualidade compatível com a proteção da saúde e em 

quantidade suficiente as necessidade básicas da população usuária; 

 Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente 

segura dos resíduos sólidos e esgotos sanitários. São incluídos nesses os 

rejeitos domésticos, de atividades comerciais e de serviços, industrial e de 

atividades públicas; 

 Drenagem pluvial, controle de inundações e de vetores de doenças 

transmissíveis. 

 

Também, no 6º parágrafo do Art. 2o determina que os serviços públicos de 

saneamento básico sejam prestados em articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. 

Destaca-se que a abrangência e abordagem dos problemas de saneamento básico, 

quando se amplia para o conceito de saneamento ambiental inclui a idéia de ações sociais, 

educativas, estrutura de financiamento e geração de sustentabilidade financeira e não 

apenas as obras implementadas. 

Percebe-se que questões sociais devem ser inseridas na realização de estudos 

ambientais. Foi baseado neste conceito ampliado de salubridade e com a incorporação de 

questões culturais necessárias para se alcançar um estado propício à saúde que Moraes; 

Borja e Dias (2004) propôs, um Índice de Salubridade Ambiental Urbana para Áreas de 

Ocupações Espontâneas – ISA/OE e recomendou que o método pode ser utilizado como 

instrumento de avaliação, de políticas públicas em saneamento ambiental, assim como, 

auxiliar na implementação de medidas de saneamento ambiental, visando a promoção da 

qualidade ambiental urbana. 

As questões de abastecimento de água (origem, freqüência, quantidade e 

qualidade); esgotamento sanitário (destino); resíduos sólidos (existência e regularidade da 

coleta); drenagem urbana (ocorrência de inundações, alagamentos, pavimentação das 

ruas); condições de moradia (existência de sanitário, material usado no piso, cobertura e 
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paredes nas casas, acondicionamento e qualidade da água no domicílio); socioeconômico-

cultural (renda familiar, escolaridade, animais e situação do domicílio, etc.) e saúde 

ambiental (resíduos e presença de vetores próximos ao domicílio) com suas respectivas 

variáveis foram levadas em conta e mostrou que as ponderações (pontuação) geradas para 

as situações (insalubre, baixa salubridade, média salubridade e salubre) devem ser vistas 

como um valor referência da situação de salubridade ambiental de uma área (MORAES; 

BORJA e DIAS, 2004). 

Neste contexto, a melhoria em salubridade ambiental incluindo os serviços básicos 

de Saneamento (abastecimento de água, limpeza pública, drenagem urbana e esgotamento 

sanitário) se constituem em prioridades para combate à pobreza e redução das 

desigualdades sociais. 

A associação da qualidade do saneamento ambiental com a saúde torna-se uma 

interpretação que apresenta pontos polêmicos, visto que os aspectos epidemiológicos 

baseiam-se em ocorrência multicausal, proveniente da interação simultânea de alguns 

fatores e que, para ocorrer sucesso da interação entre o patógeno e o hospedeiro, é 

necessário ter algumas condições inerentes a esses fatores: a presença de um agente 

infeccioso, capacidade de sobrevivência nos resíduos, a possibilidade de sua transmissão 

dos resíduos para um hospedeiro em estado de suscetibilidade, assim, o risco infeccioso 

não deve ser determinado apenas pela presença do agente infeccioso, sem levar em conta 

os outros fatores, que só podem ser avaliados por meio de análise epidemiológica.  

Os agentes microbianos – bactérias, fungos, protozoários e helmintos – podem ser 

considerados como patogênicos ou saprófitos: enquanto os patogênicos têm a capacidade 

de causar doença, os saprófitos vivem em “harmonia” com os seres bióticos. 

As relações dos agentes bióticos e abióticos permitem que os ciclos biogeoquímicos 

sejam completos para a manutenção do equilíbrio ambiental. Partindo desse princípio dentro 

de um ambiente urbanizado, e levando em consideração os aspectos negativos e 

preocupantes dos resíduos sólidos urbanos para a saúde ficam evidentes que os serviços 

básicos de saneamento são indispensáveis para a promoção da qualidade de vida que o 

indivíduo tem direito e de grande importância para a Saúde Pública. 
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3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS COMO FONTE DE PATÓGENOS E SEUS VETORES 

 

 

3.2.1 Resíduos Sólidos  

 

 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004), considera os resíduos sólidos em três classes. Os 

resíduos pertencentes à classe I são definidos como “Perigosos” e considerados como 

aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, risco a Saúde Pública ou ao meio 

ambiente quando tratados de forma inadequada, ou ainda apresentem as seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

Na classe II pertencem os resíduos não perigosos que se subdividem em resíduos 

classe II A, considerados como não inertes, não se enquadram nas outras classes e 

apresentam combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São 

classificados em inertes os pertencentes à classe II B e referem-se aqueles que quando 

amostrados de forma representativa e submetidos a um contato estático e dinâmico com 

água destilada ou ionizada, a temperatura ambiente, não apresentarem solubilização de 

nenhum de seus constituintes a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da 

água, apenas não são levados em conta às mudanças em relação aos padrões de cor, 

turbidez e sabor. 

Nas cidades a produção de resíduos sólidos é inevitável e ocorre diariamente em 

quantidades e diferentes composições que variam de acordo com o grau de 

desenvolvimento econômico, os diferentes níveis sociais e com o tamanho da população, 

representando um problema a ser enfrentado pelas administrações públicas. 

Os dados da produção per capita diária de resíduos sólidos, no Brasil, apresentado 

por Dias (2003), é de 1,345 (Kg/pessoa) dia e a produção diária de resíduo domiciliar é da 

ordem de 228.413 mil toneladas dia, que devem ser coletados, transportados e dispostos de 

forma a preservar o ambiente e a saúde pública. 

Esses resíduos são reservatórios de uma ampla variedade de microrganismos 

provenientes da atmosfera, água, solo; onde estão presentes geralmente os patogênicos, 

oriundos, principalmente dos resíduos de origem animal e humana (PEREIRA NETO, 1999). 
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Segundo Bidone e Povinelli (1999) e D’Almeida e Vilhena (2000), são bem evidentes 

as diferenças entre lixão, aterro sanitário e aterro controlado. Destaca-se que o aterro 

sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU) no solo, 

obedecendo e fundamentado em determinados critérios de engenharia. Esses critérios 

podem ser assim explicitados: drenagem periférica e superficial para afastamento de água 

de chuva e drenagem de fundo para a coleta do lixiviado; sistema de tratamento para o 

lixiviado drenado e drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de 

bioestabilização da matéria orgânica. Existem ainda as normas operacionais específicas, 

proporcionando o confinamento seguro dos resíduos, a exemplo da cobertura com material 

inerte, (material impermeabilizante) geralmente solo (com a finalidade de confiná-los) para 

recobrir os resíduos após compactação em níveis satisfatórios para evitar danos ou riscos à 

saúde pública e a segurança, minimizando os impactos ambientais. 

A alternativa conhecida como aterro controlado permite que os resíduos sólidos 

municipais, após sua disposição no solo, recebam uma cobertura com material inerte (solo) 

na conclusão de cada jornada de trabalho, o que minimiza a proliferação de vetores e os 

impactos ambientais localizados. Vale ressaltar que esse método utiliza alguns princípios de 

engenharia, porém não dispõe de impermeabilização de base (comprometendo a qualidade 

das águas subterrâneas e superficiais), nem de sistema de tratamento de líquidos 

percolados e sistema de drenagem de gases gerados (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000). 

Sabe-se que lixão é o lançamento a céu aberto de resíduos sólidos urbanos, onde os 

mesmos são simplesmente descarregados sobre o solo sem medidas de proteção ao meio 

ambiente e à saúde pública. Os lixões e aterros são ambientes altamente contaminados, em 

especial por enterobactérias, cujas qualidades microbiológicas e parasitárias devem ser 

levadas em consideração. 

 Os dados levantados no Brasil, pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - 

PNSB (2002), a partir de informações obtidas na grande maioria nas prefeituras, no ano de 

2000, demonstram que, a destinação final dos resíduos sólidos coletados em todo o país, 

em relação ao peso, indica uma situação satisfatória, na qual 36,18% dos resíduos sólidos 

produzidos se destinam a aterros sanitários, 37,03% a aterros controlados e apenas 21,15% 

a lixões. Nas regiões Norte e Nordeste, que concentram aproximadamente 37% da 

população brasileira, cerca de 50% dos resíduos urbanos coletados têm destinação 

sanitariamente incorreta em lixões. O Comitê de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) alerta que esses dados são otimistas, não 
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refletindo a realidade nacional, uma vez que pode ter ocorrido distorções na tabulação 

desses dados (DIAS, 2003). 

Essa forma sanitariamente inadequada de disposição, como também a presença de 

esgoto a céu aberto, e outros fatores ambientais estimulam o surgimento de focos de 

vetores transmissores de doenças, surgimento de maus odores, poluição do solo 

(enterrados ou queimados), ar e água (rios e lagoas), bem como presença de catadores. 

Além disso, propicia o aumenta no número de casos de doenças nessas áreas.  

Além disso, a má disposição dos RSU serve de refúgio para vetores com grande 

potencial na transmissão de doenças, que utilizam desses ambientes como fonte de 

alimento, para se reproduzirem e multiplicam nessas áreas completando seu ciclo de vida. 

Entre estes se destacam os dípteros da família Calliphoridae por serem bons colonizadores, 

ocupando vários habitats. Vale ressaltar, que na Bahia, cerca de 60% da composição do 

resíduo sólido de origem doméstica é de natureza orgânica (DIAS, 2003). 

 

 

3.2.2. Vetores 

 

 

Os insetos dípteros e outros artrópodes estão presentes em grande número nos 

aterros sanitários e lixões que apresentam grande potencial de risco na transmissão destes 

agentes patogênicos devido à atratividade a grande quantidade de resíduos orgânicos. 

Diferentes autores vêm alertando sobre o papel específico dos insetos dípteros e 

outros artrópodos no transporte de microrganismos associados a ambientes insalubres, de 

lixões e aterros (PILEGGI et al., 2003). 

Artrópodos sinantrópicos e outros tipos de artrópodos foram coletados em aterros 

sanitários e analisados para detecção de microrganismos. Várias espécies foram 

identificadas sendo a Musca domestica o inseto mais comum. As bactérias encontradas nos 

corpos dos artrópodos foram isoladas e identificadas em: Klebsiella azaenae, K. oxytoca, 

Enterobacter aggiomerans, E. aerogenes, Shigella flexneri, Escherichia coli, Proteus 

vulgaris, P. mirabilis e Hafnia alvei (PILEGGI et al., 2003). 

O potencial epidemiológico das moscas (Musca domestica) devido ao hábito de 

excretar e regurgitar foram estudados por Sasaki; Kobayashi e Agui (2000). Os resultados 

obtidos revelaram que a excreção freqüente aumenta potencialmente a disseminação da 
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Escherichia coli nos alimentos, particularmente nas primeiras 24 horas depois da ingestão 

da bactéria. 

Em vários estudos, na literatura, foram encontrados bactérias endossimbiontes em 

vários gêneros de moscas, indicando que elas podem atuar como vetores mecânicos de 

bactérias. Tal fato foi inicialmente demonstrado por Greenberg (1973), e mais tarde por 

vários outros autores: Monrique-Saide e Delfin-González, (1997); Marchiori et al., (2000); 

Oliveira; Mello e d’Almeida (2002); Pileggi et al., (2003); Ribeiro (2005). 

Segundo Carrera (1991), as moscas estão sempre pousando livremente sobre 

objetos, mesa, em que se encontram os alimentos, e, conseqüentemente, contaminando-os. 

Sua importância como carreadora mecânica de agentes infecciosos de várias doenças é 

muito evidente, pelo fato das mesmas viverem no interior das casas, vindo de fora, onde se 

alimentam de dejetos em áreas insalubres. Além dos vômitos provocados sobre os 

alimentos podem, também, depositar sobre eles as suas fezes. As peças bucais e a 

extremidade das pernas das moscas apresentam estruturas e formas que favorecem o 

transporte de germes patogênicos e ovos de helmintos (CARRERA, 1991). 

Segundo Oliveira et al. (2006), enterobactérias (Escherichia coli, Citrobacter sp., 

Proteus mirabilis, Morganella sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Enterobacter sp., 

Salmonella e P. mirabilis), foram os isolados bacterianos mais freqüentes, por meio da 

lavagem da superfície externa do corpo e do sistema digestivo de dípteros dissecados, 

identificados em adultos de Musca domestica, pertencente à família Muscidae, e Chrysomya 

megacephala, pertencente à família Calliphoridae. Do mesmo modo, experimentalmente, foi 

demonstrado que esses insetos podem contaminar-se com inúmeras bactérias patogênicas 

causadoras de enterites em humanos e animais e delas serem considerados potenciais 

transmissores mecânicos. 

No Brasil, são freqüentes os surtos de doenças diarréicas por bactérias. Em 1979, 

30% das mortes em menores de cinco anos foram registrados no país, enquanto que na 

região Nordeste esta taxa chegou a 40% dos óbitos associados à diarréia (GALVÃO et al., 

1994). Em 1993, estimou-se que 3,3 milhões de crianças menores de cinco anos 

continuaram morrendo por ano devido à diarréia (CAMPOS et al., 1995). No Estado da 

Bahia de acordo com dados fornecidos pela 2ª Diretoria Regional de Saúde, da Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia, no ano de 2003 foram notificados 7.299 casos de morbidade 

por diarréia, 2.701 casos em 2004 e no ano de 2005 foram 4.576 casos de diarréia para o 

município de Feira de Santana (BAHIA, 2003; BAHIA, 2004; BAHIA, 2005). 
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Estes dados apresentados, não corroboram com a realidade, devido ao fato da 

inconfiabilidade da maioria dos indicadores de morbi-mortalidade: a sub-notificação, tanto do 

número de internações ou de óbitos, principalmente daqueles menores de um ano e que 

ficam fora das estatísticas, não retratando a realidade das regiões brasileiras. 

Segundo Heller et al. (2005), este problema é mais grave nos estados e regiões 

social e economicamente menos desenvolvidos onde a população rural representa uma 

proporção importante da população, como é o caso das regiões Norte, Centro Oeste e 

Nordeste. 

Antes de pensar no controle e determinar as melhores estratégias, é fundamental 

conhecer a situação real da distribuição de moscas por meio de monitoramento. 

Basicamente, deve-se verificar a presença de patógenos em dípteros no espaço 

peridomiciliar em área do entorno de áreas de disposição final de resíduos sólidos, para 

conhecer o nível de contaminação quanto às espécies presentes. 

Uma grande parcela dos habitantes da Terra não tem acesso à habitação segura e 

serviços básicos de saneamento como: abastecimento de água, rede de esgotamento 

sanitário e coleta de resíduos sólidos. A ausência destes serviços essenciais ocasiona como 

conseqüência, a degradação do ambiente, além de colocar em risco à saúde da população. 

Segundo Neri et al. (2007), na política pública brasileira observa-se uma preferência 

pela doença à saúde, a cura à prevenção, o gasto ao investimento e a grande 

exemplificação desta estar o saneamento junto à educação. O mesmo autor afirma que 

existem estimativas de financiamentos e atividades em saneamento que evidenciam e 

mostram que a relação entre gastos de saneamento e de saúde em termos de efetividade 

custo-benefício ficam na margem de 5 para 1 até pouco menos de 2,5 para 1, e que esses 

investimentos representa quanto se poupa de despesa de saúde e que geram grandes 

benefícios na área ambiental. 

Segundo Minayo (1995), dados da região Nordeste indicam que as crianças 

residentes em domicílios com saneamento inadequado apresentam uma probabilidade de 

morte antes de completar um ano de vida da ordem de 106/1000, contra 24/1000 das que 

residem em domicílios com saneamento adequado. 

O Programa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, segundo dados dos dois 

últimos suplementos saúde revelam que os indivíduos sem saneamento apresentam uma 

taxa de morbidade 11,5% maior que aqueles com saneamento  (NERI et al., 2007). 
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Diante do exposto é importante destacar que muitos microrganismos são 

responsáveis pelas doenças diarréicas que constantemente reemergem provocando os mais 

variados sintomas, desde casos agudos até casos mais graves, que podem levar o indivíduo 

à morte, assim como, geram custos consideráveis no tratamento e reabilitação para o 

sistema de saúde. 

Nos resíduos sólidos habitam protozoários e helmintos que apresentam tempo de 

sobrevivência, variando entre 1 a 2.500 dias, citado por Brasil (2006), conforme Tabela 01. 

Estas informações associadas às condições de operação do aterro pela presença de 

vetores, principalmente as moscas, e avaliando o tempo de sobrevivência de alguns 

microrganismos patogênicos permite que um alerta seja lançado aos gestores municipais 

em relação ao saneamento ambiental. 

 

Tabela 01: Tempo de sobrevivência em dias de helmintos e protozoários nos resíduos sólidos e 
as doenças que eles provocam 

Helmintos Doenças Resíduos sólidos (dias) 

Ascaris lumbricóides Ascariose 2.000 – 2.500 

Trichuris trichiura Tricurose 1.800* 

Larvas de ancilóstomos Ancilostomose 35* 

Outras larvas de vermes  25 – 40 

Protozoários   

Entamoeba histolytica Amebose 08 – 12 
*Rey, (1976) em laboratório. 

Fonte: Adaptado de SUBERKROPP & KLUG (1974), IN LIMA (1995) apud BRASIL (2006). 

 

Este alerta é no sentido de fazer com que sejam realizadas medidas, que possam 

proteger as populações que vivem no entorno de áreas destinadas para disposição final de 

resíduos sólidos, em áreas onde não há acesso a serviço de coleta, além de locais onde a 

população não maneja adequadamente seus resíduos sólidos. 

Segundo Brasil (2006), algumas bactérias apresentam tempos de sobrevivência 

diferentes, tais como: o bacilo tifoídico que resiste sete (7) dias no esterco, vinte e dois (22) 

dias em cadáveres enterrado, quinze (15) a trinta (30) em fezes, setenta (70) dias em solo 

úmido e quinze (15) dias em solo seco; o bacilo disentérico, oito (8) dias em fezes sólidas, 

setenta (70) dias em solo úmido e quinze (15) dias em solo seco. Nos resíduos sólidos 

segundo Brasil (2006), o tempo de sobrevivência de algumas bactérias encontra-se na 

Tabela 02. 
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Tabela 02: Tempo de sobrevivência em dias de bactérias patogênicas nos resíduos sólidos e as 
doenças que delas provocam  

Bactérias Doenças Resíduos Sólidos (dias) 

Salmonella typhi Febre tifóide 29 – 70 
Salmonella paratyphi Febre paratifóide 29 – 70 
Salmonella sp. Salmoneloses 29 – 70 
Shigella Disenteria bacilar 02 – 07 
Coliformes fecais Gastroenterites 35 
Mycrobacterium tuberculosis Tuberculose 150 – 180 
Víbrio cholerae Cólera 1 – 13* 

* Felsenfeld, (1965) em alimentos. 

Fonte: Adaptado de SUBERKROPP & KLUG (1974), IN LIMA (1995) apud BRASIL (2006). 

Mesmo sendo uma alternativa inadequada de disposição de resíduos sólidos, 

segundo os dados da PNSB (2002), 63,6% dos municípios brasileiros lançam seus resíduos 

em lixões (JURAS, 2001). Essa é a solução adotada por muitos municípios do Nordeste do 

Brasil e uma realidade que segundo Azevedo (2004), no país resta muito, ainda, a ser feito 

para a melhoria dos sistemas de gestão de resíduos sólidos. 

Alguns aterros ou áreas de disposição dos RSU encontram-se localizados fora do 

limite permitido e exigidos pela NBR 13.896 (ABNT, 1997), que determina uma distância 

mínima de 500 metros dos núcleos populacionais (residências) para implantação de aterros, 

o que indica alto potencial de interferência na qualidade ambiental e sanitária (CALIJURI; 

MELO e LORENTZ, 2002), a exemplo do que ocorre em Feira de Santana onde o aterro 

sanitário está localizado, conforme pode ser visualizado na Figura 01. 

 
Figura 01: Base cartográfica digital obtida em vôo de levantamento aerofotogramétrico em 

escala original de 1: 2.000 da área do aterro sanitário do município de Feira de 
Santana, Bahia, 1999. 
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Possamai et al. (2007), define parâmetros para auxiliar no estabelecimento do grau 

de risco baixo, à distância das residências em áreas de lixões inativos na região de 

carbonífera de Santa Catarina em acima de 500 metros; a distância entre 251 a 500 metros, 

com grau de risco regular, e a distância entre 0 a 250 metros das residências, como grau de 

risco crítico, pois os moradores estão próximos de insetos vetores de doenças o que 

compromete a saúde humana. 

Conforme Cárdenas e Martínez (2004), as condições inadequadas das residências, o 

saneamento básico inadequado e a situação sócio-econômica deficiente são fatores que, 

também, contribuem para o aparecimento e propagação das moscas. 

As moscas são importantes vetores na disseminação de patógenos, particularmente 

onde animais (cavalos, gado, cachorros, gatos) convivem ao lado da população humana, 

fazendo com que ruas e avenidas fiquem sujas de dejetos.  

A falta de serviços básicos de saneamento, especialmente nos cinturões de miséria 

das grandes cidades, onde se aglomeram multidões em espaços mínimos de precária 

higiene, contribui significativamente com o aumento da densidade populacional desses 

insetos. O mesmo ocorre com outros artrópodes vetores. Segundo, Hobbs e Roberts (1999), 

baratas e formigas, podem carregar bactérias causadoras de toxinfecções de um lugar para 

outro e que surto de salmonelose ocorreu entre crianças em um hospital, onde 

camundongos, baratas e moscas foram identificadas como portadores do agente da 

infecção. 

Em países onde as condições sanitárias são precárias, manejo de resíduos sólidos 

desordenado, e estabelecimentos que lidam com alimentos (restaurantes, hotéis, cantinas, 

etc.) apresentam hábitos de colocar suas sobras alimentares do lado de fora das cozinhas 

em recipientes para resíduos sólidos destampados, facilita a exposição de fonte para 

moscas que se alimentam dessas sobras. As mesmas antes de digerí-las, regurgitam várias 

vezes sobre o alimento lançando partículas de material infectado que poderão ser 

carregadas por suas patas até outro alimento provocando surtos de doenças de um lugar 

para outro. 

As moscas são os insetos mais comuns em áreas urbanas e ambientes domésticos, 

pois encontram fartura de alimento, local para oviposição e proteção de inimigos naturais, 

originando focos de criação nas proximidades. Dispersam ao acaso, sendo direcionadas de 

preferência para locais de maior atratividade por causa dos odores levados pelos ventos 

(MARICONI; GUIMARÃES e BERTI FILHO, 1999). 
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Segundo estudos do Banco Mundial (1993), estimam que aproximadamente 30% da 

ocorrência de doenças estão ligadas ao ambiente doméstico inadequado (BRASIL, 1999) 

(Tabela 03). 

 

Tabela 03: Estimativa do impacto das doenças devido à precariedade sanitária nos países em 
desenvolvimento – 1990. 

Principais Doenças Ligadas  
à Precariedade Sanitária 

Problema Ambiental 

Tuberculose Superlotação 

Diarréia 
Falta de saneamento, de abastecimento d’água, de 
higiene. 

Doenças tropicais 
Falta de saneamento, má disposição dos resíduos 
sólidos, foco de vetores de doenças nas redondezas 

Verminoses 
Falta de saneamento, de abastecimento d’ água, de 
higiene. 

Fonte: BANCO MUNDIAL, 1993. 

 

Diante do exposto e segundo os estudos de Ribeiro (2005), percebe-se grande 

evidência dos riscos para a saúde pública, em conseqüência, do contato direto ou indireto 

com os resíduos sólidos. Najm citado por Heller (1997) apresenta esquema das vias de 

contato resíduo sólido-homem (Figura 02), que explica os caminhos pelos quais pode 

ocorrer a transmissão de doenças provenientes da disposição inadequada dos resíduos 

sólidos urbanos.  

 

Fonte: NAJM apud HELLER (1997) 

Figura 02: Esquema de vias de contato do homem com o lixo. 
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Dessa forma, os resíduos sólidos são, principalmente, uma via indireta de 

transmissão de doenças (ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2003; SISINNO e OLIVEIRA, 

2000). 

Em Feira de Santana é comum observar a existência de monturos de resíduos 

sólidos pelas ruas, dentro de rios, em terrenos baldios etc. Observam-se também, o 

acondicionamento inadequado dos resíduos sólidos em caixotes, caixas de papelão, latas 

improvisadas e espalhadas pela calçada, aguardando a passagem do caminhão de coleta. 

Esse panorama gera, inevitavelmente, diversos malefícios do ponto de vista 

sanitário, dos quais os principais são a proliferação de agentes transmissores de doenças, 

tais como: moscas, ratos, mosquitos, baratas, formigas, e a produção, a partir dos resíduos 

sólidos, de fumaças e líquidos que poluem o ar, a água e o solo. 

Segundo Azevedo (2004), com o crescimento populacional e com o aumento do grau 

de urbanização, não houve um acompanhamento de medidas necessárias para dar aos 

resíduos sólidos gerados pela população um destino adequado. 

As cidades que pretendem melhorar a qualidade de vida de sua população devem 

voltar à atenção para a necessidade de reduzir a sua produção de resíduos sólidos, assim 

como, os destinando de forma sanitariamente correta, com um olhar na sustentabilidade dos 

recursos ambientais. 

 

 

3.2.3 Características dos Insetos Dípteros de Importância na Saúde Pública 

 

 

Os dípteros formam a quarta maior Ordem de insetos, com mais de 150.000 

espécies descritas em todo mundo. 

Eles pertencem ao filo Arthropoda, classe Insecta que possui aproximadamente 

750.000 espécies descritas, constituindo-se o maior grupo de animais, sendo três vezes 

maiores que todos os outros combinados. Apresentam metamorfose completa, isto é, 

desenvolvimento por holometabolia (ovo, larva, pupa e adulto). Distinguem-se dos insetos 

alados de outras Ordens, por apresentarem apenas um par de asas membranosas, daí o 

nome da Ordem Diptera (di = duas, ptero = asas), correspondentes ao par anterior (asas 

mesotorácicas), pois o par posterior (metatórax) transformou-se em pequenas estruturas 

denominadas halteres ou balancins, que funcionam como órgãos de equilíbrio (BORROR e 

DELONG 1988). 
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Os dípteros são relativamente pequenos. A maior espécie conhecida pertence ao 

gênero Mydos (Mydaidae) encontrado no Brasil, que pode atingir 6,7 cm da ponta da antena 

à extremidade do abdome, assim como, alguns Cecidomyiidae que medem apenas 0,5 mm 

de comprimento, sem considerar as antenas (MARICONI; GUIMARÃES e BERTI FILHO, 

1999). 

As fases do ciclo evolutivo destes insetos ocorrem no meio ambiente, sempre 

associadas a locais que contenham matéria orgânica em decomposição. Seus ovos são 

colocados sobre o substrato (solo, fezes de animais, humanos ou qualquer outro tipo de 

matéria orgânica em decomposição), a fêmea elimina em média de 2000 (dois mil ovos), e 

os ovos levam de 6 a 8 horas para eclodirem, seguido das larvas de I, II e III estágio, de 3 a 

4 dias. O estágio pupa dura cerca de 3 a 4 dias e prepara-se para a formação do animal 

adulto, que pode estar pronto para o acasalamento 1 ou 2 dias, após sua emergência. Uma 

mosca fêmea tem vida normal de 2 a 12 semanas; a longevidade média é de 30 dias, com 

um tempo máximo de cerca de 60 dias. Isto é favorecido pelas variações de temperatura, 

outros fatores climáticos que influenciam diretamente sobre o tempo de duração do ciclo 

biológico destes insetos e no tamanho das populações, podendo variar de 21 a 45 dias 

(TORRES; OLIVEIRA e WALD, 2002). Seu ciclo biológico é curto e organizado em quatro 

fases (Figura 03). Além disso, possuem aparelhos bucais profundamente modificados 

segundo os hábitos alimentares. 

 

Figura 03: Ciclo biológico das moscas. 
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As moscas são cosmopolitas, tão onívora quanto o homem, fatos que favorecem seu 

grande poder de dispersão em todo o mundo, não ocorrendo apenas nas regiões ártica e 

antártica e em grandes altitudes (MARICONI; GUIMARÃES e BERTI FILHO, 1999). Esses 

grupos de insetos apresentam grande capacidade de vôo, podendo se deslocar entre 10 até 

15 quilômetros de distância em 24 horas (PEREIRA NETO, 1989; GUIMARÃES, 2003 apud 

PILEGGI, et al., 2003; BRASIL, 2006), e, casualmente, chegar às residências e veicular 

doenças determinando sua importância em saúde pública. 

A grande ordem Diptera está dividida em duas subordens: a Nematocera e a 

Brachycera. A subordem Brachycera possui cinco (5) infraordens: a Tabanomorpha, 

Asilomorpha, Muscomorpha-Aschiza, Schizophora-Acalyptratae e a Schizophora-

Calyptratae. A infraordem Schizophora-Calyptratae contém três (3) superfamílias: a 

Muscoidea, Oestroidea e a Hippoboscoidea. A superfamília Muscoidea contém três famílias: 

a Muscidae, Anthomyiidae e a Scathophagidae. A superfamília Oestroidea contém cinco (5) 

famílias: a Calliphoridae, Oestridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae e a Tachinidae (CLAY et 

al., 1977). 

Segundo os mesmos autores, a família Muscidae contém três (3) sub-famílias: a 

Anthonyiinae, Fanniinae e a Muscinae. A sub-família Muscinae contém os seguintes 

gêneros de importância médica (20): Haematobia, Stomoxys, Dichaetomyia, Pyrellina, 

Neomuscina, Cyrtoneurina, Orthellia, Musca, Morellia, Pyrellia, Sinthesiomyia, Muscina, 

Thichopticoides, Phaonia, Hydrotaea, Ophyra, Hebecnema, Helina, Atherigona e Gymnodia. 

A família Muscidae inclui a mosca doméstica, a mosca dos estábulos, a mosca tse-

tsé e muitas outras espécies. Sendo a primeira, que não pica, encontrada em imundícies, 

escarros, carniça, fezes humanas e de outros animais. São muito abundantes. Sabe-se que 

ela pode servir de vetor da febre tifóide, desinteria, cólera, bouba, carbúnculo e algumas 

outras formas de conjuntivite (BORROR e DELONG, 1988). Vale ressaltar que a sub-família 

Fanniinae, pertencente à família Muscidae, é considerada como família em outras 

classificações e estas moscas parecem-se muito com as moscas domésticas. 

A família Calliphoridae apresenta 190 gêneros conhecidos em todo o mundo e mais 

de 1.300 espécies. É constituída pelas moscas varejeiras: a maioria apresenta tamanho 

semelhante ao da mosca doméstica sendo um pouco maior; são necrófagas, saprófagas, 

alimentando-se das larvas de carniça, excrementos e substâncias semelhantes. Muitas 

dessas moscas servem de vetores mecânicos de diversas doenças, principalmente as 

disenterias. 
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Quando larvas de moscas tornam-se parasitas do homem ou de animais, fala-se em 

míiases. Não são comuns as miíases do homem (cutâneas ou nasal e intestinal), porém são 

bastantes importantes as dos animais (BORROR e DELONG, 1988). 

Os dípteros são considerados eusinantrópico, endófilo, são os mais freqüentes em 

depósitos de resíduos sólidos urbano. Esses dípteros utilizam diversos meios como 

substrato para a criação de suas larvas, podendo se desenvolver em fezes de animais e em 

seus restos alimentares (GREENBERG, 1973), revelando importante papel epidemiológico, 

médico-sanitário, médica e veterinária (CLEY et al., 1977; MALKOWSKI e CARVALHO, 

1988; MONRIQUE-SAIDE e DELFIN-GONZÁLEZ, 1997; MARCHIORI et al., 2000; 

MARCHIORI e SILVA, 2001; OLIVEIRA; MELLO e d’ALMEIDA, 2002). 

Sua importância como carreadora mecânica de agentes infecciosos de várias 

doenças é muito evidente pelo fato das mesmas viverem no interior das casas, vindo de 

fora, onde se alimentam das imundícies. Além dos vômitos provocados sobre os alimentos 

podem também depositar sobre eles as suas fezes. As peças bucais e a extremidade das 

pernas das moscas estão estruturadas de forma a favorecer consideravelmente o transporte 

de germes patógenos e ovos de helmintos (CARRERA, 1991). A superfície corporal dos 

dípteros destaca-se por apresentar cerdas que também são estruturas ideais para o 

transporte de patógenos conforme pode ser visualizadas na Figura 04. 

 
Figura 04: Superfície do exoesqueleto de díptero coletado do Aterro Sanitário do município de 

Feira de Santana, Bahia, 2005. 

cerdas 
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De acordo com análises de vários autores (MANRIQUE-SAIDE e DELFIN-

GONZÁLEZ, 1997; PILEGGI et al., 2003; THYSSEN et al., 2004; ROMÁN, TKACHUK e 

ROMAN, 2004; RIBEIRO, 2005), milhões de bactérias foram encontradas no exoesqueleto 

(nas pernas e aparelho bucal) desses insetos. Do mesmo modo, experimentalmente, 

demonstrou-se que esses insetos podem contaminar-se com inúmeras bactérias 

patogênicas e delas serem transmissores mecânicos. 

As moscas adultas, segundo Oliveira at al. (2006), podem ter maior ou menor 

importância no transporte de microrganismos patogênicos de acordo com a natureza dos 

criadouros. O mesmo autor em 1999, 2002 e 2006 considerou o jardim zoológico do Rio de 

Janeiro, como excelente ecossistema para a proliferação de moscas devido à grande 

quantidade de fezes e restos de alimentos de origem animal e vegetal que podem estar 

contaminados com vários patógenos. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DOS MICRORGANISMOS ASSOCIADOS AOS RESÍDUOS          

SÓLIDOS E OS VETORES 

 

 

3.3.1 Enterobactérias 

 

 

São caracterizadas por possuírem como representantes bactérias em bastonetes, 

Gram-negativas, facultativas, móveis ou imóveis e que reduzem nitrato (NO3) em nitrito 

(NO2) (SIQUEIRA, 1995). 

As enterobacteriáceas apresentam a capacidade de metabolizar uma vasta 

variedade de substâncias como carboidratos (mono-di-trissacarídeos e polímeros), proteínas 

e aminoácidos, lipídios e ácidos orgânicos. Produzem catalase, utilizam glicose e amônia 

como únicas fontes de carbono e nitrogênio, respectivamente. Essas propriedades 

metabólicas são extensivamente usadas na classificação e identificação dos gêneros e 

espécies da família (TRABULSI e ALTERTHUM, 2004). 
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3.3.1.1 Coliformes Termotolerantes 

 

 

O grupo coliforme é dividido em totais e fecais. O índice de coliformes totais avalia 

condições bacteriológicas, o de coliformes fecais é empregado como indicador de 

contaminação fecal e sua positividade vislumbram a possibilidade de estarem presentes 

outros microrganismos entéricos patogênicos no ambiente analisado. Fazem parte do grupo 

denominado coliformes os gêneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. 

Esses gêneros apresentam em comum as seguintes características: são bastonetes curtos, 

apresentam coloração de Gram negativa, não formam esporos, são anaeróbios facultativos 

e fermentam a lactose com produção de gás entre 24 e 48 horas de incubação, à 

temperatura de 32 a 37°C. Seu habitat é o trato intestinal do homem e de outros animais de 

sangue quente, apesar dos gêneros Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella poderem persistir 

e se multiplicar em ambientes não fecais. 

As espécies Escherichia coli morfologicamente são bacilos móveis, com ou sem 

cápsula, tolerante à bile e capaz de crescer a 44°C. Compreende um grande número de 

grupos e sorotipos, responsáveis por gastroenterites, tendo a diarréia como principal 

sintoma e são identificados por meio de anti-soros (SILVA; JUNQUEIRA e SILVEIRA, 1997; 

TRABULSI e TOLEDO, 1998; JAWETZ; MELNICK e ADELBERG, 1999; MIMS, 1999; 

TRABULSI e ALTERTHUM, 2004). São catalase positiva, oxidase-negativa, não 

esporogênica e apresenta a capacidade de fermentar a lactose com produção de gás, 

propriedade que a distingue dos dois patógenos intestinais, Shigella e Salmonella 

(KONEMAN et al., 2001). 

Segundo Trabulsi e Toledo (1998), Mims (1999), Koneman et al. (2001), e Trabulsi e 

Alterthum (2004), existem cinco diferentes grupos de Escherichia coli patogênicas 

considerados importantes no surgimento de doenças diarréicas e são divididos em cinco 

categorias: Enteropatogênicas clássica – EPEC; Enterotoxigênicas – ETEC; Enteroinvasivas 

– EIEC; Enterohemorrágicas – EHEC e Enteroaderentes – EAEC, de acordo com a 

atividade no corpo humano (virulência, interações com a mucosa intestinal, quadros clínicos, 

epidemiologia e sorotipagem). 

A Escherichia coli pertence ao grupo de coliformes termotolerantes utilizadas como 

indicadoras de qualidade higiênica para consumo de alimentos, água e em áreas de lazer, 

sendo assim, um importante parâmetro no controle de qualidade de vida, portanto, a 

presença desses microrganismos evidencia contaminação, mesmo que se tenham usado 

práticas de higiene. 
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A Escherichia coli, segundo Mims (1999), é a bactéria que se apresenta como causa 

mais comum (90%) das infecções do trato urinário. Por outro lado, a E. coli também provoca 

diarréia, pela sua propriedade de aderência às camadas epiteliais do intestino delgado e do 

grosso. 

A espécie Klebsiella mais freqüentemente isolada é K. pneumoniae, também 

conhecida como bacilo de Frielander. É encontrada nas fezes de 30% dos indivíduos 

normais e em menor freqüência na nasofaringe. Sua presença nas fezes de crianças e após 

uso de antibióticos é freqüentemente mais elevada. K. pneumoniae é uma causa importante 

de pneumonias, bacteremias e de infecções em outros órgãos. Sua patogenicidade está 

intimamente associada à composição química da cápsula polissacarídica que as amostras 

costumam apresentar. Sabe-se que outras espécies do gênero estão associadas a doenças 

pouco estudadas e são raras (TRABULSI e ALTERTHUM, 2004). 

 

 

3.3.1.2 Salmonela 

 

 

Os organismos do grupo das Salmonella são divididos entre aqueles que causam 

febre tifóide, causada por Salmonella tiphy; febres entéricas, causadas pela Salmonella 

paratyphi A, B e C, e aqueles que são agentes das enterocolites (ou salmoneloses), 

causadas pelas demais Salmonellas que chegam a contaminar os alimentos direta ou 

indiretamente causando diarréias. Estas salmonelas, agentes de infecções alimentares, são 

classificadas em mais de 2.000 mil sorotipos (TRABULSI e ALTERTHUM, 2004), capazes 

de invadir, infectar o corpo do homem e dos animais. A maioria dos sorotipos estão 

associados à gastroenterites, uns poucos a infecções sistêmicas e os mais comuns são: 

Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis (HOBBS e ROBERTS, 1999). 

As salmonelas são bacilos Gram-negativos, anaeróbio facultativo, não formadores de 

esporos, com flagelos peritríquios, catalase-positivos; oxidase-negativos; redutores de 

nitratos a nitritos. São membros da família Enterobacteriaceae e estão intimamente 

relacionadas com o gênero Escherichia e a Shigella. 

Na atualidade, a salmonella constitui um microrganismo mais frequentemente 

envolvido em casos e surtos de doenças de origem alimentar, tanto no Brasil como em 

diversos países, tendo distribuição mundial. Inúmeros surtos de toxiinfecção alimentar 

causados por salmonelas são conhecidos, envolvendo os mais variados tipos de alimentos. 
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Tortora, Funke e Case (2000), asseguram que: “As infecções bacterianas como a 

salmonelose geralmente têm períodos de incubação mais longos (12 horas a 2 semanas) 

que as intoxicações bacterianas, refletindo o tempo necessário para o microrganismo 

crescer no hospedeiro”. 

Segundo esses autores, a salmonela ataca primeiro a mucosa intestinal, onde se 

multiplica, penetrando, algumas vezes, nos sistemas linfático e cardiovascular, podendo se 

disseminar e invadir diversos órgãos. Os autores afirmam que normalmente apresentam-se 

uma febre moderada, náuseas, dor abdominal, cólicas e diarréia. A taxa de mortalidade é 

baixa, inferior a 1%, entretanto em lactentes e pessoas idosas este percentual é maior e o 

óbito se dá por septicemia (TORTORA; FUNKE e CASE, 2000). 

 

 

3.3.1.3 Shigela 

 

 

Trabulsi e Alterthum (2004) e Tortora, Funke e Case (2000), afirmam que o gênero 

Shigella é formado por quatro espécies: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii e S. sonnei. 

As Shigella provocam diarréias, cãibras, vômitos e febres de graus variáveis. Os 

sintomas mais severos são causados pela Shigella dysenteriae (bacilo de Shiga) que 

provoca diarréia profusa com perda de sangue, muco e pus, podendo ocorrer casos de 

septicemia. A forma mais branda é a Shigella sonnei e a intermediária é a Shigella flexneri. 

De acordo com Tortora, Funke e Case (2000), essas bactérias não são afetadas pela 

acidez gástrica, têm um significativo poder de proliferação no intestino delgado e podem 

causar lesão no intestino grosso, onde destroem o tecido da mucosa, provocando intensa 

diarréia. Como sintomas adicionais, esses autores citam fortes cólicas e febre. 

Trabulsi e Alterthum (2004), acrescentam que 50% dos casos de infecção por 

Shigella apresentam-se sob formas subclínicas ou assintomáticas com episódios benignos 

de diarréia aquosa. Entretanto, podem surgir intensas diarréias conhecidas como desinteria 

bacilar clássica. Segundo os autores, essa é uma doença aguda e toxêmica causada por S. 

dysenteriae, que tem como característica uma diarréia aquosa (que pode ser volumosa), 

febre, cólicas abdominais e tenesmo, apresentando, algumas vezes, emissão permanente 

de fezes mucopurulentas e sanguinolentas. 
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3.3.2 Parasitoses Intestinais 

 

 

As parasitoses intestinais são consideradas doenças cosmopolitas, apresentando 

ampla distribuição, com alta taxa de incidência em muitas regiões de países 

subdesenvolvidos, principalmente na região Nordeste do Brasil. A distribuição das 

parasitoses está estritamente relacionada com as condições ambientais favoráveis à sua 

disseminação, tais como ausência de saneamento básico, deficiência de hábitos de higiene 

pessoal e alimentar. 

Segundo De Carli (1994), as doenças parasitárias persistem significativamente como 

uma das causas de morbidade e mortalidade no mundo, principalmente quando se refere 

aos países em processo de desenvolvimento localizados em regiões tropicais e subtropicais. 

As doenças parasitárias são capazes de provocar distúrbios orgânicos, podendo 

levar à incapacidade ou diminuição da aprendizagem e até mesmo a morte. As freqüências 

dessas enfermidades entre a população humana são um grande e sério problema de saúde 

pública que pode acarretar custo dispendioso no atendimento e tratamento das parasitoses 

para os serviços públicos de saúde. 

A doença parasitária é um acidente que ocorre em conseqüência de um desequilíbrio 

entre o hospedeiro e o parasita. O grau de intensidade dessa doença depende de vários 

fatores, destes pode-se salientar: o número de formas infectantes presentes, a virulência da 

cepa, a idade e o estado nutricional do hospedeiro, os órgãos atingidos, a associação de um 

parasito com outras espécies e o grau da resposta imune ou inflamatória desencadeada 

(NEVES et al., 2005). 

Atingindo o homem e agindo como corpo estranho que se instala e cresce no tecido 

humano, o parasita desencadeia ações como: espoliativa, tóxica, mecânica, traumática, 

irritatória, enzimática e anóxica (IGLÉSIAS, 1997). No caso de ação espoliativa, o parasita 

absorve nutrientes ou até mesmo o sangue da mucosa intestinal do hospedeiro (para 

obtenção de ferro e O2), levando o indivíduo a um quadro anêmico (REY, 2002). O resultado 

será o prejuízo do hospedeiro, levando as conseqüências finais, ou seja, à doença ou a 

morte (CIMERMAN e CIMERMAN, 2002). 
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Para Thyssen et al. (2004), os helmintos podem ser transmitidos ao indivíduo por 

várias formas, mas pouca atenção é dada para a transmissão mecânica das formas 

infectantes por insetos. 

As moscas apresentam alto grau de sinantropia e estão presentes em grande 

quantidade no meio ambiente podendo causar danos a animais e humanos através de 

míiases e ou transportando microrganismos, protozoários e helmintos causadores de 

doenças. 

Já foram identificados onze espécies de helmintos isolados de insetos (THYSSEN et 

al., 2004), os quais podem ser citados: Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli, Toxascaris 

sp., Toxocara sp., Trichuris trichibura, Hymenolepis nana, Trichuris sp., Capillaria sp., 

oxiurídeos, tricostrongilídeos e Taenia solium, conforme os autores (OLIVEIRA; MELLO e 

d’ALMEIDA, 2002; CÁRDENAS e MARTÍNEZ, 2004; OLIVEIRA et al., 2006), além dos 

protozoários Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum (SZOSTAKOWSKA, et al., 2004). 

Esses protozoários afetam em maior extensão, os moradores de áreas carentes de 

saneamento básico nos países em desenvolvimento, produzindo quadros clínicos diversos 

entre os quais se destacam: dor abdominal, náuseas, anorexia, fadiga, diarréia e 

principalmente perda de peso (CÁRDENAS e MARTÍNEZ, 2004). 

Segundo Neves et al. (2005), os pré-requisitos essenciais e primários para o controle 

e diminuição de vetores e parasitas são: os programas de saneamento ambiental, e o nível 

sócio-econômico-cultural. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico de abordagem quali-quantitativa, do tipo 

ecológico, transversal, de comparação espacial e tendência temporal (ROUQUAYROL e 

ALMEIDA FILHO, 2003; PEREIRA, 2001). É um estudo ecológico porque é baseada em 

dados de uma população num momento determinado para investigar a relação de uma 

exposição a fim de conhecer ou presumir o fator de risco para um resultado específico 

(AMATUZZI et al., 2006). Caracteriza-se como uma avaliação quali-quantitativa, pois, 

através das observações de questões subjetivas e da aplicação de questionário adaptado, 

procurou-se avaliar às condições socioambientais da população, questões essas 

complexas, multifatoriais e que fazem parte de processos integrados de ordem natural, 

social e educacional. 

As duas avaliações apesar de realizadas em momentos diferentes correspondem a 

elementos de uma realidade integrada: a ocorrência de patógenos em vetores como moscas 

que são atraídas e se proliferam em ambientes insalubres, o que compromete a qualidade 

sanitária para a população. 

Assim, a ocorrência de patógenos intestinais em moscas foi analisada numa área 

delimitada, sendo a definição e escolha da mesma feita em função do risco de exposição 

dos moradores do entorno ao Aterro Sanitário do município de Feira de Santana. 

 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Compreende o aterro Sanitário do município de Feira de Santana, Bahia e o seu 

entorno – parte do bairro Nova Esperança. 

O bairro Nova Esperança está localizado ao leste do município de Feira de Santana, 

Bahia, fora do anel de contorno. Seu principal acesso se dá pela BR-116 Sul. Dista 5 km do 

centro da cidade, um tempo médio de 25 minutos em transporte coletivo. 
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O município de Feira de Santana está localizado no agreste baiano, a uma distância 

aproximada de 120 Km a noroeste de Salvador, cobrindo uma área de 1.363 Km2. Possui 

uma população de 571.997 habitantes (IBGE, 2008). É o mais importante do interior da 

Bahia e apresenta um quadro econômico bastante diversificado, envolvendo indústria (o CIS 

– Centro Industrial do Subaé), atividades agropecuárias e um próspero comércio. 

São destinadas diariamente ao aterro, 400 toneladas de resíduos sólidos urbanos e 

3,5 toneladas de resíduos sólidos hospitalar, sendo este transportado por um veículo 

exclusivo para sua coleta (Comunicação Pessoal - Técnico da Prefeitura do município de 

Feira de Santana).  

Na área do aterro sanitário referente ao velho lixão está localizado a COOBAFS – 

Cooperativa de Badameiros de Feira de Santana composta por 130 famílias que são seus 

próprios gestores. Essas famílias dependem exclusivamente dos resíduos sólidos 

produzidos pela cidade e fazem a catação manual dos resíduos, logo após a descarga da 

coleta pública. 

A escolha da área de investigação (entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de 

Santana) foi devido à ocupação urbana consolidada nesta região, o que contradiz as 

recomendações estabelecidas pela NBR 13.896 (ABNT, 1997): “os aterros devem possuir 

uma distância mínima de 500 metros dos núcleos populacionais”, como também, o fato das 

moscas voarem entre 10 a 15 km por vinte e quatro horas o que pode provocar alguma 

influência para a população do entorno. 

De acordo com um estudo preliminar realizado por Ribeiro (2005), verificou-se que 

dípteros coletados no Aterro Sanitário possuíam em sua superfície corporal bactérias 

patogênicas que podem apresentar risco a saúde para a população circunvizinha o que 

despertou interesse em aprofundar essa investigação. Assim, neste estudo chegou-se a 

conclusão que a área de influência do Aterro Sanitário poderia estar vulnerável às moscas, 

tendo em vista sua presença neste local e à ocorrência de bactérias patogênicas e 

enteropatogênicas em sua superfície corporal gerando uma geografia social peculiar. 
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4.2.1 Delimitação da área de investigação 

 

 

A partir da interpretação da base cartográfica digital obtida em vôo de levantamento 

aerofotogramétrico em escala original de 1:2.000 realizado pela Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) de 1999 e cedido pela Secretaria 

de Planejamento do Município de Feira de Santana foi realizada a medida da extensão 

territorial do aterro sanitário de Feira de Santana, utilizando o programa Autocad, que 

revelou uma área aproximada de 161.143,96 m2.  

Após medida a extensão territorial do aterro, a área do seu entorno foi delimitada 

pela faixa de 300 metros, medindo horizontalmente em linha reta a partir do seu limite de 

forma radial, pois segundo Gomes, Zuben e Sanches (2003), evita tendências na dispersão 

dos dípteros. Em seguida, por meio de divisão, foi realizado setorização para obtenção de 

áreas (setores) de mesma extensão territorial. 

Toda a área do entorno do Aterro Sanitário do município de Feira de Santana, 

compreendida pelo círculo especificado acima, foi subdividido em cinco (05) áreas. 

Essa delimitação consistiu em seis (6) áreas distintas, que em sentido horário, foram 

denominadas em A01; A02; A03; A04; A05. A área do aterro centralizada foi denominada de 

A00 (Figura 05). 

Concomitantemente, foi definido o centro geométrico dessas áreas (centróide) como 

estações de captura para instalação das armadilhas determinadas e localizadas nas 

coordenadas geográficas: área 00 (E00)/(E=500967,47/N=8646415,98) correspondente ao 

terreno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana; área 01 (E01) 

/(E=500541,08/N=8646614,99); área 02 (E02)/(E=501057,04/N=8646824,67); área 03 

(E03)/(E=501411,08/N=8646419,22); área 04 (E04)/(E=501265,27/N=8646016,7); área 05 

(E05)/(E=500656,09/N=8646118,52), conforme visualização de representação gráfica 

realizada no programa Autocad 2004, (Figura 05). Em campo as estações de captura que 

coincidiu em uma rua foram deslocadas para um melhor ponto próximo. 
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Figura 05: Desenho esquemático feito a partir de base cartográfica digital em escala original de 

1:2.000 da região do aterro sanitário do município de Feira de Santana (CONDER, 
1999), com a identificação das áreas setorizadas (A00; A01; A02; A03; A04; A05) e 
as estações de capturas (E00; E01; E02; E03; E04 e E05). 

 

A delimitação da área assim foi definida com o intuito de que as áreas 

apresentassem extensão territorial aproximada à área do aterro sanitário, local de coleta das 

amostras e que contemplasse apenas área do bairro Nova Esperança, sem que ocorresse 

uma tendência sobre as áreas com maior aglomeração populacional (densamente povoada). 

Também, pelas características peculiares de cada área, que permitiram diagnosticar 

as condições sanitárias, comportamento dos diferentes agentes sociais e a influência de 

cada um deles nos impactos ambientais causados na região do aterro. 

A faixa delimitada para esta pesquisa contém áreas com variações em relação ao 

número de habitantes apresentando um mosaico rico e determinante para a pesquisa. 
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4.3 COLETA DAS AMOSTRAS DOS DÍPTEROS 

 

 

A pesquisa foi realizada no período de Julho a dezembro de 2007, período 

caracterizado pelo fim de estação chuvosa (fevereiro-março-abril-maio) e início de estação 

seca. 

Nas coordenadas geográficas determinadas por GPS foram instaladas barrotes, com 

um metro e meio (1.5m) do solo para instalar as armadilhas de captura dos dípteros 

(BARROS e HUBER,1999; GOMES; KOLLER e BARROS, 2000; SILVA et al., 2005). 

As armadilhas foram confeccionadas utilizando embalagens plásticas (de refrigerante 

tipo PET de dois litros) vazias e transparentes, conforme indicação de Aguiar-Menezes et al. 

(2006), que foram adaptadas nesta experimentação como descrito na Figura 06 – A e B. 

No interior das armadilhas foram colocadas como isca, para atração dos dípteros, 

100 gramas de sardinha em estado de putrefação (PILEGGI et al, 2003). A escolha desta 

isca foi definida após estudo preliminar (piloto), realizado em três pontos definidos, no 

campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, utilizando seis (06) tipos diferentes 

de iscas (camarão, sardinha, açúcar, frango e mel). A isca de sardinha foi a que atraiu maior 

número de dípteros. 

Foram instaladas seis (6) armadilhas; cinco (5) nas estações de captura da área do 

entorno do aterro sanitário e uma (01) na estação situada dentro do aterro. 

O centro geométrico das áreas foi definido como ponto de coleta/fixação das 

armadilhas de maneira à aleatorizar a coleta de dípteros sem a influência de maior ou menor 

distância do Aterro Sanitário. 
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Figura 06: Esquema de armadilha feita com garrafas PET para captura de dípteros; A – 

armadilha e suas divisões; B – detalhe das divisões e suas funcionalidades. 
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As armadilhas foram instaladas vinte e quatro horas antes das coletas dos dípteros 

em diferentes estações de capturas (Figura 07) e estes procedimentos realizados 

quinzenalmente. 

 
Figura 07: Vista das estações de captura E00; E01; E02; E03; E04 e E05 como das armadilhas nas 

áreas pesquisadas para captura das moscas ao redor do Aterro Sanitário do município de 
Feira de Santana/BA-2007. 

 

As moscas aprisionadas na garrafa PET de número 3 (Figura 06) foram transferidas 

de forma asséptica para o saco de polipropileno esterilizado, marca NASCO, por meio do 

acoplamento deste ao bocal da garrafa no ato da coleta. Os sacos estavam previamente 

identificados, segundo local de coleta. 

Em cada estação foram realizadas doze (12) coletas, em intervalos regulares de 

quinze (15) dias, perfazendo um total de 72 amostras. Após a coleta, os sacos contendo os 

Armadilha 
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insetos foram acondicionados em recipiente fechado e conduzidos até o Laboratório de 

Qualidade de Alimentos (LAQUA), do Departamento de Tecnologia da UEFS, para 

posteriores análises. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

 

 

4.4.1 Preparo das Amostras para Análise 

 

 

As amostras de dípteros provenientes das respectivas estações de captura, contidas 

nos sacos plásticos identificados pelo local de coleta (tarados anteriormente), foram 

pesadas em balança analítica (modelo AY220 com capacidade máxima de 220g e precisão 

de 0,01g). Após pesagem, as moscas capturadas foram imobilizadas pelo frio (colocadas no 

congelador por alguns minutos) e mortas por asfixia. 

Foi realizada a técnica de lavado superficial descrita por Pileggi et al. (2003) tendo as 

seguintes adaptações dos meios: utilização de sacos para coleta e o volume de solução 

salina obedeceu a relação peso/volume das amostras, considerando que os dípteros 

veiculam uma infinidade de microrganismos, principalmente nas extremidades das patas e 

aparelho bucal (CARRERA, 1991). A técnica da lavagem superficial mostra-se prática e 

satisfatória, oferece baixo risco de contaminação pela manipulação para a retirada da 

alíquota analítica, maximizando a detecção dos agentes patogênicos, pelo aumento da 

superfície estudada e maior desprendimento dos microrganismos. Utilizou-se como diluente, 

nesta técnica, a solução salina NaCl a 0,9% (0.15 mol/L) esterilizada (ANEXO 02). 

Determinado o peso total das amostras de moscas capturadas, adicionou-se o 

volume de solução salina na proporção necessária para produzir uma diluição de 10-1, ou 

seja, 0,1g de mosca diluída em 1 mL de solução salina. 

Cada saco contendo os dípteros imersos na água de lavagem (solução salina NaCl a 

0,9%) foi agitado mecanicamente, durante dois minutos, para desprendimento dos 

microrganismos presos à superfície dos organismos. 

A partir desta diluição (10-1) prosseguiu-se com outras diluições decimais na 

proporção de 1 para 9mL até 10-7 utilizando-se como diluente a solução salina (Figura 08).  

Todo o volume da solução proveniente da lavagem superficial dos dípteros foi 

distribuído em tubos de centrífuga, para análise parasitológica no Laboratório de 
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Parasitologia, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira 

de Santana - DCBio/UEFS. 

 
Figura 08: Esquema representativo dos procedimentos realizados para enumeração seletiva das 

colônias de Salmonella spp e Escherichia coli a partir de amostras de dípteros 
coletados em área do entorno do Aterro Sanitário do município de Feira de Santana, 
BA, 2007. 

=10
-1
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4.4.2 Contagem e Classificação dos Dípteros 

 

 

Os espécimes de insetos da ordem Díptera (moscas) coletados foram contados e 

mantidos em recipientes de vidro, conservados em álcool a 70% e conduzidos para análise.  

A classificação taxonômica dos dípteros foi realizada por especialista do Laboratório 

de Sistemática de Insetos (LASIS/DCBio), utilizando-se da chave de classificação de 

McAlpine e McAlpine (1981), e observada pela autora deste estudo. 

Atualmente encontram-se no Laboratório de Sistemática de Insetos - LASIS e 

oportunamente serão depositados na coleção entomológica do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - MZUEFS. 

 

 

4.5 ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 

 

 

Foram realizadas as seguintes análises bacteriológicas: contagem de Escherichia 

coli e contagem e identificação de Salmonella spp (conforme Figura 08). 

 

 

4.5.1 Contagem de Escherichia coli 

 

 

Foram realizados plaqueamentos das amostras por meio da técnica de 

plaqueamento por superfície (Spread plate) utilizando-se as diluições 10-3 até 10-7. De cada 

diluição, foram retiradas alíquotas de 0,1mL e semeadas, em duplicatas, na superfície do 

meio cromogênico Agar RAMBACH-MERCK® (RAMBACH, 1990; GRUENEWALD; 

HENDERSON e YAPPOW, 1991) contido em placas de Petri, para diagnosticar Escherichia 

coli e Salmonella sp.. As placas foram incubadas a 37oC por 24 horas. Após este período 

escolheu-se para a contagem dos microrganismos, as placas que continham entre 10 a 100 

colônias de coloração verde azulada. Os resultados foram expressos em UFC por grama de 

mosca aplicando o fator da diluição referente à placa de contagem e a quantidade de 

inóculo semeada. 
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4.5.2 Teste fenotípico para Escherichia coli 

 

 

As colônias características de E. coli no Agar RAMBACH, foram semeadas em tubos 

contendo Agar Nutriente (NA) em estrias na superfície, para manutenção de um estoque de 

células bacterianas. Estes foram incubadas à 35°C durante 24 horas para realização das 

provas bioquímicas. Para confirmação de Escherichia coli foram realizadas análise da 

atividade metabólica, por meio dos seguintes testes bioquímicos (ANEXO 01): TSI 

(fermentação de glicose, sacarose e lactose por bactérias Gram-negativas em agar açúcar 

tríplice ferro), LIA (descarboxilação de lisina em ágar ferro e lisina), IMVC (hidrolisar e 

desaminar o triptofano com produção de indol em Caldo Triptona, produção de ácidos 

orgânicos – láctico, acético e fórmico - Vermelho de Metila, produção de acetoína - Voges-

Proskawer em caldo VM – VP e a prova da assimilação de citrato em ágar citrato de 

Simmons), além da prova da uréia (hidrólise da uréia em caldo uréia), (KONEMAN, 2001), 

de acordo com a metodologia descrita no APHA (APHA, 1998).  

 

 

4.5.2.1 Prova Sorológica 

 

 

Para a realização da prova sorológica foram preparadas suspensões bacterianas 

com uma alçada da cultura em Ágar TSI para 0,5mL de solução salina NaCl a 0,85% (0.14 

mol/L) esterilizadas. Com o auxílio de ponteiras foi depositada uma gota da suspensão em 

uma lâmina de vidro e adicionada a esta suspensão, uma gota do soro anti-Escherichia coli 

enteropatogênica clássica (ANEXO 01) sendo feita a homogeinização e leitura imediata. Em 

paralelo foi feito um teste controle do reagente, utilizando-se uma gota do soro anti-

Escherichia coli enteropatogênica clássica com solução salina esterilizada, para descartar 

reações de auto-aglutinação. O resultado foi considerado positivo quando houve aglutinação 

na mistura da suspensão-teste com o soro anti-Escherichia coli enteropatogênica clássica e 

não houve aglutinação no controle. O resultado foi considerado negativo quando não 

ocorreu aglutinação em ambas as misturas. 
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4.5.3 Contagem e Identificação de Salmonella spp 

 

 

A contagem de Salmonella spp foi realizada em diluições que apresentaram 

crescimento de 10 a 100 colônias de coloração vermelha na superfície do Agar RAMBACH. 

Essas colônias foram semeadas em tubos contendo Agar Nutriente (NA). Estes 

foram incubados a 35°C durante 24 horas para realização das provas bioquímicas. As 

linhagens bacterianas foram identificadas por meio da análise da atividade metabólica 

através dos seguintes testes bioquímicos (ANEXO 01): TSI (fermentação de glicose, 

sacarose e lactose por bactérias Gram-negativas em agar açúcar tríplice ferro), LIA 

(descarboxilação de lisina em ágar ferro e lisina), IMVC (hidrolisar e desaminar o triptofano 

com produção de indol em Caldo Triptona, produção de ácidos orgânicos – láctico, acético e 

fórmico - Vermelho de Metila, produção de acetoína - Voges-Proskawer em caldo VM – VP e 

a prova da assimilação de citrato em ágar citrato de Simmons), além da prova da uréia 

(hidrólise da uréia em caldo uréia), (KONEMAN, 2001), de acordo com a metodologia 

descrita no APHA (APHA, 1998).  

Os meios de cultura utilizados para a realização das provas bioquímicas foram 

preparados, em condições assépticas, conforme instruções do fabricante (ANEXO 01) e os 

resultados da avaliação da atividade metabólica dos isolados bacterianos por meio destas 

provas, estão apresentados no Anexo 03.  

Todas as linhagens isoladas foram preservadas em tubos contendo Agar nutriente 

(NA) e conservadas em geladeira. 

 

 

4.5.3.1 Prova Sorológica 

 

 

Para a realização da prova sorológica foram preparadas suspensões bacterianas 

com uma alçada da cultura do Ágar TSI para 0,5 mL de solução salina NaCl a 0,85% 

(0.14mol/L) esterilizada. Dando prosseguimento ao processo de identificação foram 

realizados os mesmos procedimentos com as colônias suspeitas de Salmonella spp, 

utilizando-se o soro polivalente “O” Salmonella-polivalente somático sendo feita a 

homogeinização e leitura imediata. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados referentes à contagem de microrganismos foram obtidos na forma 

exponencial de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por grama de mosca e 

transformados para Log UFC/mosca para atender às pressuposições da ANOVA. O número 

de dípteros capturados por área e as respectivas quantidades de E. coli e Salmonella sp. 

foram submetidos à análise de variância (Delineamento em Blocos Casualizados com 12 

repetições) por meio do programa SISVAR v.4.3 (FERREIRA, 2003), sendo as médias dos 

tratamentos comparadas pelo teste de Scott-Knott (SCOTT e KNOTT, 1974) (P=0,05). 

 

 

4.7 ANÁLISE PARASITOLÓGICA 

 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Parasitologia (DCBio) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, BA. Para verificação da presença de 

enteroparasitas foi utilizada a mesma solução salina excedente proveniente da lavagem dos 

dípteros, utilizada nas análises bacteriológicas, segundo o método da sedimentação por 

centrifugação (DE CARLI, 1994; REY, 2002; NEVES et al., 2005). 

Toda a solução foi distribuída em tubos (12mL) e centrifugada a 2.500 rpm, por 2 

minutos. Após centrifugação foi eliminado o sobrenadante e o sedimento analisado. 

Foram preparadas lâminas com o sedimento (uma gota) por amostra individual e 

coradas com uma gota de lugol. A leitura foi realizada em microscopia óptica comum entre 

lâmina e lamínula com aumentos de 100 e 400 vezes. O exame foi considerado positivo 

quando se observou pelo menos uma espécie de parasito (helminto ou protozoário) na 

amostra. Os parasitos foram identificados e classificados segundo Pessoa e Martins (1988), 

Neves el al. (2005), Rey (2002) e Cimerman e Franco (2007). 
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4.8 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE CAMPO AOS MORADORES DO ENTORNO 

DO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

4.8.1 Determinação da amostra 

 

 

As informações e dados referentes ao número de residências existentes, de 

quarteirões e seus lados, os imóveis comerciais e os terrenos baldios existentes na área 

foram coletadas pelos próprios funcionários do Programa Nacional de Controle da Dengue – 

PNCD, em boletim de resumo do reconhecimento geográfico de 2007 da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia, resultando um total de 612 residências. 

Segundo Jacobi (2006), o tamanho da amostra deve atender algo em torno de 10% 

do total das residências, ou um percentual que represente da melhor forma a população em 

estudo. Assim, foi estimado o tamanho da amostra para esta pesquisa de 156 residências, 

correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do total das residências. 

A área onde não possuía nenhuma habitação foi considerada nulo. Na área A05 foi 

considerada todas as residências, visto que o número era reduzido. 

Na Tabela 04, encontra-se o número de residências existentes e pesquisadas em 

cada área do entorno do aterro sanitário do município de Feira de Santana. 

Tabela 04: Resumo do número de residências visitadas e amostradas nas cinco áreas 
estudadas do entorno do Aterro Sanitário do município de Feira de Santana 

Áreas Existentes (Unidades) Pesquisadas (Unidades) 

A00 00 00 
A01 00 00 
A02 105 25 
A03 211 52 

A04 295 73 
A05 06 06 

Total 612 156 

 

Para aplicação dos questionários foram selecionadas as residências em cada área 

por meio de sorteio. Foi atribuído a cada residência um número, e sorteado duas residências 

de cada lado da rua de modo que todas tivessem a mesma probabilidade de participar da 

pesquisa (amostra). Como alguns moradores não aceitaram participar da pesquisa, foi feito 

novo sorteio dentro do mesmo setor. 
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4.8.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 

O questionário é valioso instrumento de coleta de dados, uma vez que permite a 

obtenção de informações diretamente do entrevistado, sendo preenchido pela pesquisadora 

à medida que as informações foram obtidas. Logo, pode ser aplicado a todo segmento da 

população e, as possíveis dúvidas do pesquisado podem ser esclarecidas pela 

pesquisadora, facilitando o seu entendimento (GIL, 1994; FACHIN, 2003; LAKATOS e 

MARCONI, 2005). 

Inicialmente, foi realizado um pré-teste para aplicação do questionário, em três (3) 

residências para verificar o entendimento das questões abordadas e a necessidade de 

possíveis alterações no instrumento para depois a aplicação definitiva. Esses questionários 

não foram considerados no estudo. 

A inclusão dos moradores para a pesquisa foi realizada após sensibilização, 

realizada pelas pesquisadoras por meio de visitas aos moradores, para uma abordagem 

inicial, que teve como motivo explicar o objetivo da pesquisa e agendar o melhor dia, horário 

e local para aplicação do questionário. 

Foram aplicados cento e cinqüenta e seis (156) questionários, durante dois meses, 

para obtenção de dados sócio-econômico-culturais, bem como as condições e hábitos 

sanitários predominantes em relação aos resíduos sólidos, abastecimento de água, 

destinação de efluentes, hábitos domésticos, incidências de doenças e finalmente 

convivência com vetores (moscas). O modelo do questionário utilizado foi adaptado de Dias 

e Vaz (2006), (Apêndice B). 

Como critério de inclusão na pesquisa, os respondentes (sujeitos da pesquisa) 

deveriam ser responsáveis pela família e maiores de idade, preferencialmente as donas de 

casa, pelo fato das mesmas realizarem as atividades domésticas muito mais que os homens 

e conhecerem melhor a realidade da residência (JACOBI, 2006). 

 

 

4.9 OBSERVAÇÕES DE CAMPO 

 

 

Foram avaliados os fatores ambientais que influenciam ou podem influenciar o bem 

estar físico, mental e social dos moradores. Estes fatores ambientais foram chamados em 
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seu conjunto de “Salubridade”, sendo alguns deles: a forma de criação de animais, 

disposição dos resíduos líquidos e excrementos, a disposição e acondicionamento dos 

resíduos sólidos, a limpeza do ambiente, entre outros. Neste momento foi realizado registro 

fotográfico.  

Os dados primários provenientes da pesquisa de campo (observações in loco, 

fotografias, entrevistas semi-estruturadas e georreferenciamento) contemplaram os 

aspectos relacionados às condições de salubridade ambiental das residências e da área 

peridomiciliar, permitindo descrever as características do ambiente estudado e entender a 

dinâmica ambiental e sanitária da região.  

 

 

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As informações obtidas por meio da aplicação dos questionários nas residências 

geraram um banco de dados que permitiu associação com os resultados bacteriológicos e 

parasitológicos.  

 

 

4.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisas da UEFS – CEP, segundo parecer específico 

datado de 19 de março de 2007, aprovou o presente estudo, protocolo 037/2007 (CAAE – 

0040.0.059.000-07) (ANEXO 04), de acordo com os padrões éticos de experimentos com 

humanos contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO DE FEIRA 

DE SANTANA E AS CONDIÇÕES SÓCIOAMBIENTAIS EXISTENTES 

 

 

De acordo com as visitas in loco realizadas na área de investigação e da análise dos 

mapas e ortofotos, das respostas dos questionários foi possível levantar o perfil sanitário e 

ambiental da área e as condições sócioambientais dos moradores. 

A área onde se encontra instalado o aterro sanitário do município de Feira de 

Santana e entorno está localizada no Bairro Nova Esperança. Á área é típica de conurbação 

entre o urbano e o rural, contemplada em 100% pelo abastecimento de água pela rede 

pública, EMBASA – Empresa Bahiana de Águas e Saneamento do Estado da Bahia e 

apenas 1,92% das residências da área A03, consomem água de poço. A irregularidade do 

abastecimento ocorre após o horário das 18h00min, apenas na área A02. Toda a área é 

dotada de energia elétrica.  

A Figura 9 apresenta a distribuição por faixa etária e sexo da população residente 

nas habitações que fizeram parte do estudo. 
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Figura 09: Distribuição da população residente na área delimitada do entorno do Aterro Sanitário 

do município de Feira de Santana, por sexo, segundo os grupos de idade (2008). 
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O bairro caracteriza-se por apresentar uma população de indivíduos jovens com 

idade entre 20 e 29 anos, sendo 52,26% do sexo feminino e 47,74% do sexo masculino. 

Existe um significativo percentual da população (7,1%) com idade na faixa etária acima de 

60 anos. Observa-se que a presença feminina (330 mulheres) é maior em relação à 

masculina (305 homens), corroborando com as informações divulgadas pelo IBGE (2008), 

referente à população da cidade de Feira de Santana. 

 

 

5.1.1 Caracterização do Ambiente Estudado 

 

 

A caracterização do ambiente estudado foi realizada a partir da setorização da área 

do aterro sanitário e entorno. 

A área A00 (Figura 10) - corresponde à área onde está localizado o Aterro Sanitário 

de Feira de Santana destinado a disposição final dos resíduos sólidos urbanos e de 

tratamento e disposição dos resíduos de serviços de saúde gerados na cidade de Feira de 

Santana. Nesta área, as construções existentes limitam-se ao setor da administração do 

aterro, posto de abastecimento para veículos, estacionamento para veículos, construção 

para o setor de autoclavagem, oficina e a área do antigo lixão onde existe o galpão da 

COOBAFS - Cooperativa de Badameiros de Feira de Santana. Próximo ao galpão é 

realizado a atividade de segregação manual dos resíduos sólidos urbanos, após a coleta 

pública por 130 catadores cooperativados. 

 
Figura 10: Vista da área A00 do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana demonstrando a 

estação de captura e aspectos sanitários e ambientais dos microambientes existentes 
na área. 
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A área A01 - Fica ao leste do aterro e possui vegetação em fase de regeneração 

tendo como grupo predominante as gramíneas e ervas rasteiras. Apresenta pequenas 

manchas de vegetação arbustiva. Contém fazendas e grandes espaços livres. Parte da área 

está sendo utilizada para extração de areia e materiais para serem utilizados no próprio 

aterro (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Vista da área A01 do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, 

bairro Nova Esperança, da estação de captura e os detalhes ambientais. 

 

A área A02 (Figura 12) - área situada ao norte do aterro, de transição entre o urbano 

e o rural. A vegetação existente localiza-se em terrenos ainda não edificados, sendo 

caracterizada principalmente por gramíneas e arbustivos baixas. São percebidas nesta área 

algumas moradias em condições precárias, tais como, barracos improvisados cobertos de 

lona e sem piso, localizados em ruas sem pavimentação.  

Nesta área, a pesquisa demonstra que 46,46% da população têm entre 19 a 39 

anos, sendo 50,50% formado de mulheres; 12,12% de crianças com faixa etária entre 0 – 5 

anos de idade; 10,10% entre 6-12 anos; 10,10% entre 13 – 18 anos, seguido de 14,14% 

entre 40 – 49 anos; 5,05% entre 50 – 59 anos e 2,03% maior que 60 anos de idade. 
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Figura 12: Vista da área A02 do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, 

bairro Nova Esperança e os aspectos ambientais e sanitários – 2008. 
 

No questionário aplicado foi solicitada a informação sobre quais atividades são 

desenvolvidas pelos moradores. Dos entrevistados 58,39% informam não trabalhar, sendo 

4,38% aposentados e 37,23% que trabalham. Dos que trabalham, 4% são funcionários 

públicos, 4% empregadas domésticas, 32% prestadores de serviços autônomos, 4% são 

aposentados, 4% trabalham no comércio, 4% como catador de resíduos sólidos e 48% 

realizam atividades informais. A renda familiar da população na área é entre 1 e 2 salários 

mínimos informado por 60% da população, 28% entre 2,5 e 3 salários mínimos; 4% entre 

3,5 e 4 salários mínimos e 8% das pessoas apresentam renda menor que um salário 

mínimo. A proporção do grau de escolaridade das famílias, na área A02 de investigação, é 

apresentada na Figura 13. 

 
Figura 13: Taxa de escolaridade da população da área A02 do entorno do aterro sanitario da 

cidade de Feira de Santana, bairro Nova Esperança – 2008. 

Aterro Sanitário da cidade de Feira de Santana 
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A baixa escolaridade reflete as condições desiguais de acesso a escola e dá uma 

dimensão das adversidades socioeconômicas peculiares que impedem que estas famílias 

participem plenamente do processo educacional ou nele permaneçam. Os dados relativos à 

infra-estrutura mostram que as famílias têm suas queixas principalmente ao déficit de 

pavimentação e de acesso à rede de esgotos. 

Os serviços urbanos presentes apresentam índices críticos, como é o caso 

específico da rede de esgotos que existe em apenas uma parte da área. Nas casas com 

banheiro, os dejetos são lançados em fossas construídas pelos próprios moradores (80%), 

os provenientes das outras atividades, 95,96% informam lançá-los a céu aberto e apenas 

4,04% lançam em rede pública, o que dá uma dimensão da exclusão deste serviço. A 

situação da infra-estrutura de drenagem de águas pluviais é inexistente. 

A freqüência de coleta de resíduos sólidos em três dias da semana foi relatada em 

96% das residências entrevistadas e 4% informam que não há coleta. A citação sobre os 

dias da semana em que há coleta de resíduos sólidos no bairro foram: 37,50% (2a, 4a e 6a 

feira), 45,83% (3a, 5a e sábado) e 16,67% informaram não saber os dias de coleta de 

resíduos sólidos no bairro. Estes dados indicam que a maioria da população tem 

conhecimento dos dias de coleta. O acondicionamento realizado em sacos foi relatado em 

68% das habitações; 24% em baldes e 8% outros recipientes, porém a quantidade de 

resíduos sólidos visto nas visitas de campo disposto próximo aos domicílios era imagem 

comum. Dos entrevistados, 64% afirmam não ter conhecimento de doenças causadas pelos 

resíduos sólidos, enquanto 16% tinham conhecimento, mas não sabiam informar qual 

doença e 20% tinham o conhecimento e informaram algumas doenças associadas aos 

resíduos sólidos. 

Quando questionados sobre o armazenamento da água os moradores informaram 

que utilizam caixas d’água (60%), tonéis (20%) e sem reserva (20%). Quanto à 

periodicidade de lavagem dos reservatórios foi relatado que 35% o fazem mensalmente; 

30% semanalmente; 20% duas vezes ao ano; 10% uma vez ao ano e 5% quinzenalmente. A 

maioria das pessoas (80%) declararam que tem o hábito de lavar as mãos antes das 

refeições e 20%, não tem esse hábito. Em relação à lavagem das frutas antes de sua 

ingestão, 44% lavam com vinagre; 36% sempre lavam com água; 8% lavam com 

detergente; 4% com água sanitária e 8% às vezes lavam as frutas apenas com água. 

Destas famílias, 88% possuíam geladeira e 12% não possuíam este aparelho doméstico, no 

momento da realização da pesquisa. 

As doenças mais freqüentes relatadas pelos moradores foram: 20% diabetes, 16% 

gripe, 16% dor de cabeça, 16% febre, 12% pressão alta, 8% viroses, 4% doenças de pele, 
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4% dengue e 4% diarréia. Em 56% das residências, atualmente houve casos de diarréia 

ocorrido na família, 52% já houve casos e 48% afirmam que não ocorreu diarréia na família. 

Quanto à pergunta sobre a realização de exames de fezes por membros da família 72% dos 

entrevistados afirmam que algum membro da família realizou exame de fezes no último ano 

e 28% declaram que nenhuma pessoa da família fez exames no último ano. Dos 

entrevistados que realizaram exames 16% foram positivos, sendo citados os protozoários e 

helmintos: Entamoeba coli, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Endolimax nana e 

“verme”. 

Os entrevistados desta área (16%) declararam não saber o período do ano que 

ocorre o maior número de moscas em suas casas. As variações em diferentes períodos do 

ano foram destacadas: 20% todo ano; 16% na semana santa; 16% no outono; 20% no 

verão; 8% nos dias de chuva e 4% na primavera. Em 76% das residências, os moradores 

declararam que os animais avistados próximo ao peridomícilio estavam doentes, contudo 

não sabiam informar a doença; 24% não apresentavam doenças e 24% não sabiam dizer se 

os animais estavam doentes. Os moradores informaram que há presença de mosca nas 

residências (100%); baratas (92%); mosquitos (80%); ratos (56%); caramujo (24%); 

escorpião (12%) e 12% encontram pulgas nos domicílios. 

As casas são construídas em blocos com ou sem reboco. A imagem da precariedade 

de parte das residências é acrescida pelas características do terreno onde é construído, 

sendo à margem de córregos, sujeitos a enchentes e com declividade acentuada. 

A área A03 - situa-se ao norte e apresenta vegetação com características 

semelhantes à área A02 (gramíneas e arbustivos baixas); Apresenta 211 residências sendo 

parte delas localizadas em ruas parcialmente pavimentadas e outras sem pavimentação 

(Figura 14). 

 
Figura 14: Vista da área A03 do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, 

bairro Nova Esperança, evidenciando os microambientes e as condições sanitárias e 
ambientais – 2008. 
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A maioria das habitações são construídas de tijolo ou bloco, com ou sem reboco e 

com piso revestido por cimento ou cerâmica. A cobertura das habitações são de telha tipo 

cerâmica e algumas de laje.b 

Os entrevistados desta área, 52,54% são do sexo feminino, e 47,46% formado pelo 

sexo masculino. Desses, 40,55% tinham a faixa etária de 19 a 39 anos. O percentual das 

faixas etárias podem ser visualizadas na Figura 15. 

 
Figura 15: Percentual da população da área A03 do entorno do aterro sanitário da cidade de 

Feira de Santana, bairro Nova Esperança, por faixa etária e sexo em 2008. 

Em relação à escolaridade dos (as) informantes, 2,79% têm até o 1º grau completo, 

54,88% tem o 1º grau incompleto, 8,84% 2º grau incompleto e 21,40% são analfabetos (as). 

O percentual de entrevistados(as) com o curso secundário concluído corresponde a 11,63%, 

e nenhum com formação superior. 

A renda de 69,23% das famílias que participaram do estudo não excedia a dois 

salários mínimos mensais, sendo que 86,96% das residências possuíam geladeira. Destas 

famílias, apenas 23,74% trabalhavam e são os responsáveis pelo sustento familiar, 62,01% 

estavam desempregados e 14,25% eram aposentados, no momento da realização da 

pesquisa. 

Muitas famílias, nesta área, não apresentam banheiros, utilizando meios 

sanitariamente inadequados, tais como defecar no quintal. O destino dos esgotos de 61,54% 

das residências é disposto a céu aberto, na rua ou no próprio terreno da habitação, apenas 

o esgoto do banheiro das residências (32,69%) são lançados em fossas construídas pelo 

próprio morador.  
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A forma com que os moradores armazenam a água foi declarado como: 60% 

reservam água em tanques, 20% em tonel e 20% afirmam não reservaram a água. 35% 

relataram que realizavam a limpeza do reservatório da água mensalmente; 30% 

semanalmente; 20% duas vezes ao ano; 10% uma vez ao ano e 5% afirmam lavar 

quinzenalmente.  

Em relação aos hábitos e práticas de higiene, 78,26% dos entrevistados tinham o 

hábito de lavar as mãos antes das refeições, enquanto foi 21,74% não tinham este hábito. 

Foi relatado que 44% tinham suas frutas lavadas com vinagre, 36% sempre com água, 8% 

com detergente, 8% ás vezes lavam com água e 4% lavam sempre com água sanitária. 

Em relação aos resíduos produzidos, 100% dos entrevistados afirmam que há coleta 

na área; 63,46% disseram que ocorre a coleta na 2a, 4a e 6a, enquanto 30,77% disseram 

que é na 3a, 5a e sábado e 5,77% não sabiam informar. Em 76,90% das residências relata 

que o acondicionamento dos resíduos sólidos é realizado em sacos ou sacola plásticas, 

19,20% coloca em balde; 1,90% em caixa de coleta e 1,90% em qualquer recipiente (caixa 

de papelão, balde, caixote de madeira etc.). Os resíduos sólidos gerados por parte da 

população é disposto inadequadamente em uma área próxima as residências. 

Foi indagado, se a residência era afetada por algum problema relacionado ao Aterro 

Sanitário de Feira de Santana. Observou-se que 59,62% das pessoas entrevistadas, 

responderam positivamente, sendo a presença de moscas citada em 94,23%, seguido de 

ratos 53,85%, mau-cheiro 51,92%, a poeira 15,38% e 7,69% a fumaça provocada pela 

queima de resíduos sólidos. 

Dessas pessoas, 64% não tinham conhecimento de doenças causadas pelos 

resíduos sólidos; 16% tinham conhecimento mais não sabiam informar quais e 20% tinham 

conhecimento e citaram algumas doenças. 

Verificou-se nesta área, muitos animais como porcos, cachorros, galinhas, gatos, 

cavalos que convivem e circulam pelas ruas e não apresentam incômodo do ponto de vista 

dos moradores.  

As pessoas que fizeram parte do estudo afirmam que 80,77% das moscas aparecem 

no verão e, 7,69% afirmam na semana santa; 3,85% o ano todo; 3,85% no outono; 1,92% 

nos dias de chuva e 1,92% afirmam que não há moscas. 

As pessoas que participaram do estudo, 100% confirmam a presença de moscas nos 

domicílios, seguidos de 92,31% de baratas e 90,38% de ratos e mosquitos. 72% afirmam 

que alguém da família já realizou exames de fezes no último ano, enquanto 28% afirmam 

que nenhuma pessoa realizou o referido exame. Dos que realizaram 21,15% citaram os 
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seguintes protozoários e helmintos: Entamoeba coli, Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, Endolimax nana e Entamoeba histolytica e “verme”. 

Foram levantadas algumas condições de saúde da população nas áreas e em 

relação a casos de diarréia na família, 56% afirmam que atualmente houve casos de 

diarréia, 52% dizem que não ocorreram casos de diarréia e 48% afirmam que algum 

membro da família teve diarréia no último ano. 

As doenças mais freqüentes nos membros da família foram: 21,15% gripe; 17,31% 

diarréia; 15,38% dor de cabeça; 11,54% pressão alta; 11,54% febre; 5,77% diabetes; 3,85% 

a presença de S. Mansoni e 1,92% as verminoses; 9,62% alergias; 5,77% doenças de pele; 

5,77% dengue; 1,92% doenças de Chagas; 3,85% osteoporose; 3,85% asma; 5,77% 

gastrite; 1,92% doenças cardíacas e 1,92% outras. 

A área A04 = Área situa-se ao leste, com vegetação constituída de espécies 

adaptadas ao paisagismo, medianamente urbanizada, onde pode ser observado um 

aglomerado maior de moradias, na qual os moradores apresentam a maior renda em 

comparação com as outras áreas. Na área não há sistema coletivo de esgotamento sanitário 

e a população reclama do esgoto a céu aberto. As ruas não são pavimentas, entretanto os 

moradores são beneficiados pelo transporte urbano (transporte coletivo) (Figura 16). Esta 

área possui comércio caracterizado principalmente pela presença de mercearias, 

mercadinhos e matadouro de animais, segundo informação dos moradores vizinhos.  

 
Figura 16: Vista da área A04 do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, 

bairro Nova Esperança, da armadilha e os detalhes das condições sanitárias e 
ambientes. 

 

Aterro Sanitário da cidade de Feira de Santana 

Armadilha 
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Nesta área, as pessoas que participaram do estudo, 50,15% são do sexo masculino 

e 49,85% do sexo feminino, sendo 41,08% com idade entre 19 e 39 anos. A Figura 17 

demonstra, de forma proporcional, as demais faixas etárias e sexo desta área. 

 
Figura 17: Distribuição da faixa etária por sexo da população da área A04 do entorno do aterro 

sanitário da cidade de Feira de Santana, bairro Nova Esperanca – 2008. 

 

Das famílias que participaram do estudo, (9,59%) apresentaram uma renda menor 

que um salário mínimo; 80,82% entre um ou dois salários mínimos, enquanto entre dois e 

meio salários mínimos (6,85%) e apenas 2,74% uma renda entre três e meio salários 

mínimos mensais, sendo que 87,67% das residências possuíam geladeira. Destas famílias, 

apenas 23,55% trabalham e são responsáveis pelo sustento familiar, 69,01% não trabalham, 

enquanto apenas 7,44% são aposentados, no momento da realização da pesquisa. 

Quanto à escolaridade dos entrevistados, 57,77% têm o 1º grau incompleto; 4,73% 

têm o 1º grau completo; 7,77% o 2º grau incompleto, 12,84% o 2º grau completo, 0,34% tem 

o 3º grau incompleto e 16,55% são analfabetos(as). 

A coleta de resíduos sólidos foi declarada pelos moradores entrevistados da área 

como satisfatória e que a freqüência de coleta ocorre em dias alternados (2a, 4a e 6a) em 

23,29%, (3a, 5a e sábado) em 73,97% e apenas 2,74% não sabiam os dias de coleta dos 

resíduos na área. Apenas 1,37% dos moradores da área declaram que não há coleta de 

resíduos. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, as principais atividades dos 

integrantes da família são: a prestação de serviço autônomo, comércio biscate, comércio, 

bolsa-família, emprego formal, funcionário público e aposentadoria, as quais estão 

representadas na Figura 18. 
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Figura 18: Distribuição percentual das atividades desenvolvidas como principal fonte de renda 

da população da área A04 do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de 
Santana, bairro Nova Esperança – 2008. 

 

Dos entrevistados na área, 49,32% afirma que os sanitários existentes nas casas 

tinham fossas, feitas por eles mesmos, 68,49% declaram que o esgoto é lançado a céu 

aberto, 1,37% não sabiam informar e 21,92% com destino para coleta pública. 

Em muitos locais na área, os resíduos sólidos gerados são dispostos 

inadequadamente a céu aberto ou colocados em frente à residência. 

Os moradores foram averiguados quanto o conhecimento de doenças causadas 

pelos resíduos sólidos e 64% não tinham conhecimento de doenças causadas pelos 

resíduos sólidos; 16% tinham conhecimento mais não sabiam informar quais e 20% tinham 

conhecimento e citaram algumas doenças. Nesta área foi observado in loco a presença de 

porcos soltos, galinhas, cachorros e gatos que convivem circulando pelas ruas. 

Em relação ao armazenamento da água, os declarantes 60% afirmam que o fazem 

em tanques, 20% em tonel e 20% não reservam água em suas casas. A freqüência de 

limpeza dos reservatórios foi declarada como: 35% diz que realizam mensalmente, 30% 

mensalmente, 20% duas vezes por ano, 10% uma vez por ano e 5% realizam a limpeza 

quinzenalmente. 

Em relação aos hábitos e práticas de higiene, 90,41% tinham o hábito de lavar as 

mãos, enquanto, 9,59% não tinham esse hábito. Contudo, 44% dos entrevistados afirmam 

lavar as frutas sempre com vinagre, 36% apenas com água, 8% sempre com detergente e 

4% com água sanitária e 8% afirmam que ás vezes lava as frutas com água antes de comê-

las. 
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As pessoas que fizeram parte do estudo afirmam que 69,86% das moscas aparecem 

no verão e, 8,22% afirmam na semana santa; 6,85% o ano todo; 4,11% no outono; 4,11% 

na primavera, 2,74% no inverno e 4,11% não sabem informar os meses do ano que 

apresentam mais moscas. 

A presença de moscas (100%) foi relatada como os animais mais freqüentes nas 

residências, seguidos de baratas (97,26%); rato (90,41%); mosquito (94,52%); pulga 

(6,85%); caramujo (12,33%); escorpião (8,22%) e sariguê (8,22%). 

Foi relatada por 56% dos entrevistados, a existência de casos de diarréia por algum 

membro da família durante o último ano, enquanto 52%% afirmam que já houve casos e 

48% diz que não houve casos de diarréia na família. No último ano apenas 72% afirmam 

que algum membro da família fez exames de fezes e 28% não fizeram. Os que realizaram 

exames e souberam responder informaram os seguintes protozoários e helmintos: Giardia 

lamblia, Entamoeba coli, Ascaris lumbricoides, Endolimax nana, Entamoeba coli e Trichuris 

trichiura e “verme”. 

A área A05 - Esta área fica ao sul do aterro encontra-se bastante antropizada, devido 

às ações ali desenvolvidas ao longo do tempo (pastagens, instalação de pequenos sítios, 

introdução de pomares e cultivo. Está área é contornada por propriedades mini-fundiárias 

(chácaras) e grandes espaços livres (Figura 19). Ocupada por pequenos sítios que 

desenvolvem atividades voltadas para o agronegócio de subsistência, com árvores frutíferas 

e pequenas culturas de mandioca, feijão e milho. A pecuária bovina é importante 

principalmente na utilização de parte do rebanho para produção de leite. 

 
Figura 19: Vista da estação de captura da área A05 do entorno do aterro sanitário da cidade de 

Feira de Santana, bairro Nova Esperança, com detalhes do armazenamento em tonel 
e disposição dos resíduos no peridomicílio – 2008. 



57 

 

Há nesta área, seis (6) construções residenciais à margem da estrada asfaltada da 

Rua Ponte do Rio Branco.  

A partir da tabulação dos dados obtidos no questionário aplicado, pode-se constatar 

que 40,91% da população da área têm idade entre 19 e 39 anos, sendo que os percentuais 

da população entrevistada na área por faixa etária e sexo estão apresentados na Figura 20. 

 

 
Figura 20: Distribuição percentual por faixa etária e sexo da população da área A05 do entorno 

do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, bairro Nova Esperança – 2008. 

 

Cerca de 66,67% dos entrevistados, apresentaram uma renda entre um e dois 

salários mínimos e 33,33% com renda entre dois e meio e três salários mínimos, sendo que 

83,33% das residências possuem geladeira, enquanto 16,67% não possuem este 

eletrodoméstico. Destas famílias, apenas 42,42% trabalham e é o responsável pelo sustento 

familiar, 30,30% não trabalhavam e 27,27% são aposentados, no momento da realização da 

pesquisa. 

Das famílias que participaram do estudo, 33,33% estavam em emprego formal, 

16,67% trabalhavam em comércio ou faziam biscate, 16,67% trabalhavam como 

prestadores de serviços e 33,33% são aposentados. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, encontram-se na Figura 21 as 

características dos integrantes da família quanto à escolaridade. 
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Figura 21: Taxa de escolaridade da população da área A05 do entorno do aterro sanitário da 
cidade de Feira de Santana, bairro Nova Esperança – 2008. 
 

Com relação ao destino dos dejetos, verificou-se que 83,33% das residências lançam 

os resíduos dos banheiros em fossas construídas pelos próprios moradores e o restante dos 

resíduos, lançados a céu aberto. 

Os resíduos sólidos gerados na área são acondicionados em sacos por 66,67%, 

16,67% em baldes sem tampa e 16,67% em outros recipientes. Posteriormente, estes 

resíduos são armazenados em tonel sem tampa localizado em um ponto próximo as 

residências para posterior coleta pública. Vale destacar que muitos moradores dispõem 

seus resíduos sólidos próximo ao domicílio (Figura 19). 

Ainda considerando os resíduos sólidos, 64% dos entrevistados afirmam não ter 

conhecimento sobre doenças causadas pelos resíduos sólidos, 16% declaram saber que 

dos resíduos sólidos se contrai doenças, porém não sabe qual, enquanto 20% sabem e 

citam algumas. Nesta área, 66,67% das pessoas entrevistadas informam que a coleta na 

área é realizada nas 3a, 5a e sábado e enquanto 33,33% dizem não saber os dias de coleta. 

Da população, 66,67% dizem saber quais são os problemas causados pela presença 

do aterro sanitário e 33,33% diz ter conhecimento que o aterro traz problemas, mas não 

sabem quais. Os problemas relatados foram: mais insetos, mais ratos e mau cheiro (100%), 

poeira (50%) e 33,33% fumaça pela queima dos resíduos sólidos. 

Os moradores quando questionados sobre a existência de casos de diarréia na 

família até um ano atrás; 56% afirmam que houve casos, 52% dizem que já houve e 48% 
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que não houve casos de diarréia na família. Em referência sobre as questões de saúde da 

família, 72% dos entrevistados afirmam terem realizados exames de fezes no último ano e 

28% relatam que nenhum membro da família fez exames no último ano. Os que fizeram 

exames não lembram ou não sabiam dizer o resultado, porém afirmam ter recebido remédio 

do posto de saúde após apresentação de exame para o médico. 

Das residências que participaram do estudo, 60% declaram armazenar a água em 

tanques, 20% em tonel e 20% não reservam água. Em relação à freqüência da limpeza dos 

reservatórios afirmam: 35% mensalmente, 20% duas vezes ao ano, 10% uma vez ao ano, 

5% quinzenalmente e 30 semanalmente. 

Em relação às práticas higiênicas, 83,33% dizem ter hábito de lavar as mãos antes 

das refeições sendo que 16,67% dizem não ter este hábito. Ao serem indagados quanto ao 

preparo das frutas antes de ingerí-las: 44% afirmam que lavam com vinagre, 36% lavam 

sempre com água, 8% usam detergente para lavar, 8% dizem que às vezes, lavam com 

água e 4% usam água sanitária. 

Os entrevistados na área (100%) declaram que há animais no peridomicílio e que 

apresentam algum tipo de doença. Quando questionados sobre o período em que ocorriam 

mais moscas na área, 50% afirmam ser no verão, enquanto 50% declaram ser na semana 

santa. 

 

 

5.2 DÍPTEROS CAPTURADOS NO ATERRO SANITÁRIO E ÁREA DO ENTORNO 

 

 

Após seis meses de estudo, entre os meses de julho a dezembro de 2007, foram 

realizadas 12 (doze) coletas de dípteros nos centros georeferenciados das 6 (seis) áreas do 

aterro sanitário e entorno, situado no bairro Nova Esperança em Feira de Santana, Bahia, 

totalizando 72 amostras, das quais se obteve a captura total de dez mil novecentos e trinta e 

sete (10.937) moscas. 

Na Tabela 05, são apresentadas as quantidades médias de dípteros capturados, nas 

seis (6) áreas, durante o período de estudo. Verificou-se que nas áreas A00, A02 e A03 foi 

capturada maior quantidade (P>0,05) de dípteros do que nas áreas A01, A04 e A05. Essas 

áreas (A00, A02 e A03) correspondem às estações de capturas mais próximas da célula 

ativa do aterro sanitário. 
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Quanto à endemicidade das moscas capturadas ocorreu em maior número na área 

A03 totalizando no período dois mil novecentos e setenta e seis (2.976) moscas, seguido da 

área A00 (Aterro Sanitário) com um total de dois mil quatrocentos e sete (2.407) moscas 

(Tabela 05). 

 

Tabela 05: Quantidade média de moscas capturadas nas áreas A00, A01, A02, A03, A04 e A05, 
no período de julho a dezembro, em área do entorno do aterro sanitário da cidade de 
Feira de Santana, BA, 2007, (n=12)*. 

ÁREAS QUANTIDADE MÉDIA* 

A00 200,58 a 

A01 96,17 b 

A02 177,33 a 

A03 248,00 a 

A04 57,67 b 

A05 131,67 b 

* As médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-
Knott, a P<0,05. 

 

 

5.2.1 Classificação dos Dípteros das Áreas do Entorno do Aterro Sanitário 

 

 

Os dez mil novecentos e trinta e sete (10.937) espécimes de dípteros foram 

submetidos à classificação taxonômica na categoria sistemática de família Calliphoridae e 

outros (Sarcophagidae, Muscidae, Tachinidae e outros); a família que apresentou maior 

ocorrência foi a Calliphoridae (54%), popularmente conhecida como moscas varejeiras, 

seguida do grupo outros com 46% que englobou as famílias Muscidae (popularmente 

conhecida como mosca doméstica), Sarcophagidae, Techinidae entre outras. Os indivíduos 

da família Calliphoridae são moscas que apresentam uma tonalidade escura com matizes 

metálicos da cor azul, verde, violeta ou cúpricos, especificamente no abdome (CARVALHO 

e RIBEIRO, 2000). Os da família Muscidae apresentam coloração escura com manchas de 

cor cinza, com faixas longitudinais claras e escuras intercaladas, no tórax; sendo que no 

abdome estas manchas cinza são difusas e tomam tonalidades amareladas (CARRERA, 

1991), Figura 22. 
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Figura 22: Dípteros (Amostra A – Calliphoridae) – (Amostra B – Muscidae). 

 

Na Tabela 06 estão apresentadas as quantidades médias de moscas capturadas 

pertencentes à família Calliphoridae (moscas varejeiras) e Outros (Muscidae, 

Sarcophagidae, Tachinidae e outros). 

 

Tabela 06: Quantidade média de moscas capturadas pertencentes à família Calliphoridae e outros 
(Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae e outros) coletadas nas áreas (A00, A01, A02, A03, A04 e 
A05) do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, Bahia, 2007. 

ÁREAS CALLIPHORIDAE OUTROS 

A00 74,33 b 126,25 ª 

A01 50,25 b 45,92 b 

A02 87,75 b 89,58 ª 

A03 139,67 a 108,33 ª 

A04 31,50 b 26,17 b 

A05 75,83 b 55,83 b 

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott, a P<0,05 
 

Também, houve diferença significativa no número médio de moscas pertencentes à 

família Calliphoridae. Contudo, obteve-se para a área A03, a maior quantidade de dípteros 

capturados no período de estudo, visto que quando da visita in loco observou-se nesta área 

fatores determinantes que podem explicar esta maior quantidade: conter um maior 

aglomerado de residências, conseqüentemente apresentar um maior número de resíduos 

sólidos em exposição, ausência dos serviços básicos de saneamento (Figura 14) e como 

afirma Oliveira; Mello e d’Almeida (2002), e Mello (2003), a família Calliphoridae é boa 

colonizadora ocupando vários habitats, tais como: carcaça de animais, lixões, presença de 

fezes de animais (porcos, galinhas cavalos, cachorros entre outros) no peridomicílio e estes 

fatores são atrativos. A matéria orgânica serve como fonte protéica na alimentação e 

também, como sítio de cópula e estímulo a oviposição. 
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Muitos destes animais encontrados nesta área são hospedeiros intermediários de 

protozoários e helmintos. Além disso, as moscas varejeiras têm uma alta percepção na 

captação de odores e são os primeiros a chegar à ambientes com muita imundície 

(insalubres), apresentando-se alguns minutos após a morte de um animal (MELLO, 2003). 

São importantes e freqüentes quando se trata de matéria orgânica animal em 

decomposição, pois em sua maioria são espécies saprofágicas e necrobiontófagas. 

Vale ressaltar que na A03 foi encontrada a maior diversidade de helmintos e 

protozoários. Além disso, pode-se considerar também, o fato das espécimes de dípteros 

pertencentes à família Calliphoridae participarem ativamente do processo de decomposição, 

e estarem freqüentemente associados a carcaças de animais, tanto adultos quanto imaturos 

(LUEDERWALDT, 1911 citado por SANTANA, 2006).  

Áreas precárias em serviços de saneamento, aterros e lixões encontram-se diversos 

materiais que atraem os dípteros. Estes utilizam diferentes meios como substrato para a 

criação de suas larvas desde fezes de animais até restos alimentares (GREENBERG, 

1973). Oliveira; Mello e d’Almeida (2002), relatou que fezes de humanos são o principal 

substrato de criação para a família Calliphoridae.  

Segundo Ferreira (1978) citado por Carvalho et al. (2003), os dípteros pertencentes 

as familias Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae e outras  se destacam por 

serem de interesse médico-sanitário, pois alguns indivíduos destas famílias dípteros 

apresentam alto nível de sinantropia e por estarem presentes em áreas urbanas 

(residenciais) possuem importância em Saúde Pública por serem vetores de patógenos. 

 

 

5.3 RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS, EM MOSCAS, EM ÀREA RESIDENCIAL DO 

ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

5.3.1. Resultados Bacteriológicos 

 

 

Na Tabela 07 estão apresentados os resultados das quantidades médias da 

contagem direta em placa de Log para UFC de E. coli e Salmonella sp. por mosca, 
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encontradas nas áreas, entre os meses de julho a dezembro de 2007, analisados 

estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p>0,05). 

 

Tabela 07: Resultados de Log UFC de E. coli e Salmonella sp. por dípteros capturados no período de 
seis meses com o cálculo das médias em área do entorno do aterro sanitário da cidade de Feira de 
Santana, entre os meses de julho a dezembro de 2007. 

ÁREAS E. coli (Log UFC/mosca)* Salmonella (Log UFC/mosca)* 

A00 5,27 + 0,73 b 2,23 + 2,34 ª 

A01 5,02 + 0,75 b 1,80 + 2,25 ª 

A02 5,84 + 0,72 a 1,15 + 2,11 ª 

A03 5,75 + 0,84 a 2,40 + 2,60 ª 

A04 4,89 + 1,65 b 0,76 + 1,79 ª 

A05 5,68 + 0,68 a 1,75 + 2,59 ª 

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott, a 
P<0,05 

 

 

Verificou-se que os níveis de UFC por moscas de E. coli foram maiores nas áreas 

A02, A03 e A05 que nas áreas A00, A01 e A04, enquanto que os níveis de Salmonella sp. 

não diferem (P>0,05) entre as áreas.  

Os níveis de 105 UFC de E. coli encontrado por mosca coletada é preocupante pois 

estes dípteros tornam-se um meio em potencial de contaminação para a população que 

habita o entorno do aterro sanitário em questão.  

A veiculação de Salmonella sp, Escherichia coli, por dípteros tem importância em 

Saúde Pública, pela associação de tais patógenos com doenças (gastroenterites, diarréias, 

salmonelose, febre tifóide entre outras) e pela capacidade das moscas percorrerem grandes 

distâncias, podendo deixar esses microrganismos nos alimentos, onde as bactérias 

encontram as condições ideais para proliferação e através da ingestão deste alimento 

contaminado causar as referidas doenças. Deste modo, a mosca ao se alimentar nas fezes 

de um animal doente ou nas fezes de uma pessoa com cólera ou com outra doença 

intestinal, pode voar para a o interior das residências trazendo consigo os agentes 

causadores de doença (BORROR e DELONG, 1988). 

Vale ressaltar que devido à impossibilidade de definição da procedência das 

bactérias isoladas não se pode definir se foram procedentes do exoesqueleto ou do tubo 

digestivo através do processo de regurgitação (ROMÁN; TKACHUK e ROMAN, 2004). 
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5.3.2 Ocorrência de Parasitas Intestinais nas Moscas Capturadas 

 

 

As soluções salinas excedentes provenientes da lavagem dos dípteros (já utilizadas 

na bacteriologia) foram analisadas. Das amostras analisadas por área, foram encontrados 

os seguintes protozoários: Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Iodamoeba butschlii; e os 

seguintes helmintos: Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Ovo de ancilostomídeo, larva 

de ancilostomídeo, larva Strongyloides stercoralis, larva de Strongyloides sp., Trichuris 

trichiura, Trichuris sp. e cisto de Endolimax nana.  

Para serem identificados foram observadas características morfológicas especificas 

de cada um conforme estão descritas a seguir: 

 

 

Trichuris trichiura 

 

 

Apresentam ovos em forma de “barril” sendo esta uma característica morfológica 

impar, com poros salientes e transparentes em ambas as extremidades, preenchidos por 

material lipídico. A casca do ovo é formada por uma camada vitelínica externa, uma camada 

quitinosa intermediária e uma camada lipídica interna (Figura 23A).  

 

 
Figura 23: A - Ovo de Trichuris trichiura em aumento de 800 vezes; B - Ovo fértil de Ascaris 

lumbricoides em aumento de 800 vezes. 
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Ascaris lumbricoides 

 

 

Ovo fértil de cor castanha, grande, oval, cápsula espessa e uma membrana externa 

mamilonada bem característica que atribui ao ovo grande resistência às condições adversas 

do ambiente. Possui elevado peso específico (por isso são considerados “ovos pesados”). 

Internamente apresenta massa de células germinativas ainda não embrionada (Figura 23B).  

 

Entamoeba histolytica 

 

 

Cisto oval ou esférico de cor castanho-escuro por ter sido corado com lugol, com 

membrana cística conferindo ao parasito proteção e um contorno quase esférico. Nota-se 

um grande núcleo, à direita, e corpos cromatóides com formato de bastonetes ou “charutos”, 

com pontas arredondadas (Figura 24A). 

 

Ovos de ancilostomídeos 

 

 

Ovo com contorno ovalado e presença de duas membranas: a interna mais delgada 

e a externa mais espessa, lisa e transparente. Observa-se o espaço entre as membranas e 

no interior, massa germinativa, constituída de blastômeros. Os ovos possuem baixo peso 

específico (“ovos leves”) e necessitam de um ambiente propício,  (Figura 24B).  

 
Figura 24: A - Cisto de Entamoeba histolytica em aumento de 800 vezes; B - Ovo de 

Ancilostomídeo, em aumento de 800 vezes. 
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Strongyloides stercoralis 

 

 

A larva apresenta cutícula fina e hialina, vestíbulo bucal curto e cauda pontiaguda. 

Tem esôfago longo, vestíbulo bucal curto (Figura 25B) e cauda que gradualmente se afina, 

terminando em duas pontas, conhecida como cauda entalhada (Figura 25A). 

 
Figura 25: A - Larva de Strongyloides stercoralis, em aumento de 800 vezes; B – Detalhe do 

aparelho bucal da larva de Strongyloides stercoralis. 

 

 

Larva de ancilostomídeos 

 

 

A larva apresenta presença de bainha e cauda com terminação reta e fina (Figura 

26A) e vestíbulo bucal longo (Figura 26B). 

 
Figura 26: A - Larva de ancilostomídeo: detalhe da cauda apresentado terminação reta e fina. B- 

Detalhe mostrando vestíbulo bucal longo e bulbo esofagiano continuado pelo 
intestino. 
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Entamoeba coli 

 

 

O cisto apresenta formato de uma esfera, contendo até oito núcleos, tendo no seu 

interior corpos cromatóides finos, semelhantes a feixes ou agulhas e uma dupla membrana, 

visível quando corado por lugol. 

 

 

Endolimax nana 

 

 

O cisto é oval ou elíptico, contendo ate quatro núcleos pequenos e ovóides no seu 

interior. 

 

 

Hymenolepis nana 

 

 

O ovo é transparente semelhante, em vista superior, a um “chapéu de mexicano”. 

Tem formato arredondado ou elipsóide e possui dupla membrana. A membrana mais 

externa, delgada, envolve um espaço claro e internamente existe outra membrana que 

possui duas proeminências que envolvem a oncosfera. Desta parte surgem alguns 

filamentos longos e em posições opostas.  

 

 

Iodamoeba butschlii 

 

 

O cisto é esférico ou irregular, apresenta um núcleo e quando corado pelo lugol o 

grande vacúolo de glicogênio fica da cor castanho-escuro. 

 

Na Figura 27 estão apresentadas, respectivamente, a freqüência de ovos, cistos e 

larvas identificados em dípteros coletados em área do entorno do aterro sanitário de Feira 

de Santana, nos meses de julho a dezembro de 2007. 
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Figura 27: Freqüência de parasitas intestinais identificados em 44 amostras, de dípteros 

capturados em área residencial ao redor do aterro sanitário da cidade de Feira de 
Santana/BA, no período de julho a dezembro de 2007. 

 

Observa-se que as espécies Endolimax nana, ovo de Ancilostomídeo, Hymenolepis 

nana, ovo de Tricuris sp., e Iodamoeba butschlii, apresentaram neste estudo a freqüência de 

15,3%, 4,2%, 5,6%, 2,8% e 2,8% respectivamente (Figura 27). As freqüências obtidas para 

larva de Ancilostomídeo, larva de Strongyloides sp. e larva de Strongyloides stercoralis, 

foram de 4,2%, 1,4% e 2,8%. Como também, Entamoeba coli, dentre as espécies 

identificadas, foi a que registrou a maior freqüência (27,8%), no período estudado. Já a 

espécie Entamoeba histolytica alcançou a freqüência de 1,4%. 

Os ovos de Ascaris lumbricoides, atingiram a terceira maior freqüência (18,1%) 

(Figura 23B). Estes são os mais resistentes, podendo sobreviver em média dois anos. 

Porém, quando encontram condições favoráveis, pode sobreviver um tempo máximo de sete 

(7) a quatorze (10) anos (REY, 2002; NEVES et al., 2005).  

Para efeito de associação dos achados com as áreas, os resultados serão 

apresentados por cada área individualmente, como descritos na tabela 8. 
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Tabela 08: Freqüências de parasitas intestinais isolados e identificados em insetos da ordem 
Díptera, em seis áreas, durante 12 coletas, em área residencial do entorno do Aterro 
Sanitário da cidade de Feira de Santana-Bahia, nos meses de julho a dezembro de 
2007. 

 

HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS 

FREQÜÊNCIAS 

Área 
00 

Área 
01 

Área 
02 

Área 
03 

Área 
04 

Área 
05 

Ovo de Ascaris lumbricoides 8,33% - 16,66% 41,66% 16,66% 25% 

Cisto de Entamoeba coli 25% 25% 25% 50% - 41,66% 

Cisto de Entamoeba histolytica - - - - - 8,33% 

Ovo de Hymenolepis nana - 8,33% - 8,33% - 16,66% 

Ovo de Ancilostomídeo 8,33% 16,66% - 16,66% 8,33% 8,33% 

Larva de Ancilostomídeo 8,33% - - 8,33% - 8,33% 

Larva Strongyloides stercoralis - 8,33% - 8,33% - - 

Larva de Strongyloides sp. - - - - - - 

Ovo de Trichuris trichiura 16,66% 16,66% 33,33% 41,66% 8,33% 16,66% 

Ovo de Trichuris sp. - - 16,66% 8,33% - - 

Cisto de Endolimax nana 16,66% 8,33% 25% 25% - 16,66% 

Cisto de Iodamoeba butschlii - - - 16,66% - - 

 

A partir dos dados das freqüências de parasitas intestinais, apresentados na Tabela 

08, percebe-se que na área A03 há uma maior diversidade de helmintos e protozoários 

transportados pelas moscas. Também, foi possível constatar que em todas as áreas foram 

encontradas moscas veiculando parasitas e dentre esses identificados destaca-se os 

helmintos, sendo que a espécie Trichuris trichiura, foi encontrada em todas as áreas e com 

freqüência de 41,66% na área A03. 

Provavelmente, esta área encontra-se contaminada por ovos e larvas de helmintos 

intestinais, devido à disposição inadequada de excretas e esgotos sanitários, contribuindo 

dessa maneira para a disseminação dos parasitas. Para Neves et al. (2005), Trichuris 

trichiura tem distribuição cosmopolita e alta prevalência na população humana. Esta espécie 

é resistente às condições ambientais e pode ser disseminado pela mosca, vento ou pela 

água contaminando os alimentos (sólidos e líquidos), sendo então ingeridos pelo 

hospedeiro. A falta de práticas de higiene torna-se a mais importante fonte de infecção para 

as crianças, ao alimentar-se com as mãos sujas. O sucesso da transmissão depende de 

condições ambientais, que favorecem o desenvolvimento e a sobrevivência dos ovos no 

ambiente, e da inexistência de saneamento básico adequado, que permite a contaminação 

ambiental (NEVES et al., 2005). 
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6 DISCUSSÕES  

 

 

De acordo com os resultados obtidos é visível que a área estudada apresenta 

insalubridade ambiental, podendo afetar a saúde por meio dos inúmeros caminhos levando 

ao aumento da incidência de doenças para a população, e conseqüentemente, 

comprometendo a qualidade de vida das pessoas. 

Em relação à infra-estrutura da área, observa-se a existência de uma 

homogeneidade nas condições de precariedade sócio-ambiental. Os moradores residem em 

ruas não pavimentadas, lançam seus esgotos a céu aberto e os dejetos provenientes dos 

banheiros são lançados em fossas construídas pelos próprios moradores. De um modo 

geral, sistema coletivo de esgotamento sanitário e drenagem urbana é praticamente 

inexistente nas áreas, o que em dias de chuva causa acúmulo de água nas proximidades 

das residências. 

Na prática, algumas famílias na área A03 não apresentam banheiros utilizando 

formas sanitariamente inadequados, com grandes riscos de contaminação do meio 

ambiente. 

Na área de estudo, o abastecimento de água é feito por sistema público e apenas 

1,92% dos residentes da área A03 consomem água de poço, entretanto a população utiliza 

formas inadequadas de reservação da água, em tanques ou tonéis.  Diante disto, sabe-se 

que à inadequação na forma de armazenamento e manuseio da água pode explicar fatores 

de riscos para a infecção de muitas parasitoses. 

A ocorrência destas estão associadas à ausência de água em quantidade e 

qualidade adequadas ao consumo humano, de banheiros, precárias condições de higiene 

existentes e hábitos inadequados da população. 

Considerando as quatro áreas com residências, os moradores afirmam que dispõe 

de um serviço municipal de coleta de resíduos sólidos da cidade, três vezes na semana, em 

dias alternados. No entanto, a população apresenta atitudes errôneas quando se observa a 

disposição de resíduos sólidos próximos das casas, lixeiras abertas e armazenamento em 

quintais. Estes procedimentos errôneos, além de gerar poluição visual, atraem animais 

(porcos, galinhas), servem de criadouros para insetos vetores e conseqüentemente, trazem 

riscos a saúde da população. 
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No resultado de estudo sobre Impactos na Saúde do Acondicionamento e Coleta dos 

Resíduos Sólidos Domiciliares realizado por Moraes (1998), há evidências de “uma 

associação estatisticamente significante entre o tipo de acondicionamento domiciliares de 

resíduos sólidos, bem como a coleta dos resíduos sólidos domiciliares no ambiente de 

domínio público e a prevalência de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e 

ancilostomídeos em crianças entre 5 a 14 anos, e a incidência de diarréia em crianças 

menores de 5 anos”. As doenças relacionadas ao saneamento mais citadas, pela população 

do entorno do aterro de Feira de Santana, foram a diarréia predominantemente nas áreas 

A03 e A04, locais onde a insalubridade ambiental é mais acentuada. A tabela 09 estão 

relacionadas as queixas e doenças mais citadas pela população. 

 

Tabela 09: Queixas/Doenças mais freqüentes (em %) relacionadas ao saneamento ambiental 
reportadas pela população das áreas do entorno do aterro sanitário da cidade de 
Feira de Santana, BA, 2007. 

DOENÇAS A02 A03 A04 A05 

Diarréia 4,0 17,3 20,5 0,0 

Dengue 4,0 5,8 0,0 0,0 

Doenças de pele 4,0 5,8 0,0 0,0 

Doenças de Chagas 0,0 1,9 0,0 0,0 

Verminoses 0,0 1,9 2,7 0,0 

S. mansoni 0,0 3,8 1,4 0,0 

 

 

Os moradores que no momento da aplicação do questionário declararam e 

apresentaram exames de fezes foram poucos. Dos que apresentaram observou-se, nesses 

exames, realizados a menos de um ano, a presença de Entamoeba coli, Entamoeba 

histolytica, Endolimax nana, Giardia lamblia e Ascaris lumbricoides. Vale destacar que na 

área A05, os moradores que fizeram exames, não lembram ou não sabiam dizer o resultado, 

porém afirmam terem recebido remédio do posto de saúde após apresentação de exame 

para o médico. Na Tabela 10 estão apresentados os números de citações referentes aos 

enteroparasitos relatados pelos moradores das diferentes áreas. Acredita-se que quando o 

morador cita “ameba” e “lombriga” refere-se à Entamoeba coli e Ascaris lumbricoides, 

respectivamente. Enquanto que “verme” pode ser entendido como qualquer helminto ou 

protozoário. 
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Tabela 10:  Número de citações referentes aos enteroparasitos relatados pelos moradores da 
área do entorno do Aterro Sanitário da cidade de Feira de Santana, 2008 

Enteroparasitos A02 A03 A04 A05 

Ameba 2 4 10 0 

Lombriga 2 2 5 0 

Verme 5 12 4 0 

Giardia 1 2 2 0 

Entamoeba  1 1 2 0 

Endolimax nana 1 2 1 0 

Entamoeba histolytica 2 5 6 0 

Schistosoma mansoni 2 5 6 0 

 

O enteroparasito Schistosoma mansoni foi citado nas áreas A02 (duas citações), A03 

(cinco citações) e A04 (seis citações), entretanto, este relato não mostra a realidade da área 

estudada, pois este parasito é encontrado em coleções de água (margens de rios, lagos, 

lagoas, riachos, pequenos represamentos, escavações onde se acumula água), o que não 

representa nenhuma relação com as condições de insalubridade das áreas, provavelmente 

a população adquiriram em outras localidades. 

É importante salientar que para as áreas (A02, A03, A04 e A05) acima citadas foram 

encontrados a maior diversidade de helmintos e protozoários na área A03, a maior média de 

UFC de Escherichia coli por mosca, assim como a maior quantidade de moscas 

pertencentes à família Calliphoridae, as quais são consideradas espécies de grande 

tamanho, apresentam muitas cerdas em seu corpo (exoesqueleto) que favorecem adesão 

dos patógenos. Estas características contribuem no transporte de ovos de helmintos por 

serem maiores e pesados o que determinam que as espécies desta família sejam bons 

vetores mecânicos. Os ovos, larvas de helmintos e os oocistos de protozoários podem ser 

disseminados pelo vento, água (chuvas) e pelas moscas podendo contaminar alimentos 

sólidos e líquidos e posteriormente ingeridos pelo hospedeiro. Há um grande número de 

pessoas infectadas por helmintos nas regiões com precárias condições de moradias e 

saneamento o que deve merecer uma atenção especial pelas autoridades de Saúde 

Pública. Acentuam-se a isso, os casos assintomáticos da doença e a falta de conhecimento 

quanto à verdadeira conseqüência da infecção crônica. As altas taxas de infecções e 

prevalência dos helmintos intestinais em populações humanas, principalmente de áreas 

carentes, é um fato bastante conhecido, em diversos países (NEVES et al., 2005). 

Os ovos de ancilostomideos não necessitam de hospedeiros intermediários e não se 

desenvolvem bem em umidade inferior a 90% e a temperatura é um fator limitante para o 
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desenvolvimento e sobrevivência de ovos e larvas. Estas últimas podem permanecer viáveis 

por várias semanas em um microambiente favorável. Em regiões de clima semi-árido, os 

ancilostomídeos e outros geohelmintos não se desenvolvem no solo, por isso, os resultados 

demonstram a ocorrência de contaminação recente. 

A presença de Salmonella sp., Escherichia coli nestas áreas pode ter como fonte em 

potencial a presença de fezes de animais de sangue quente, de esgoto a céu aberto e de 

matéria orgânica dos resíduos sólidos que proporcionam a formação de microambientes 

favoráveis a proliferação de bactérias patogênicas, que são determinantes e estão em 

conformidade com os resultados das áreas de estudo deste trabalho. Estes fatores são 

decorrentes da falta de planejamento urbano, como também, da ausência de serviços 

básicos de saneamento para as populações de áreas periféricas da cidade. Além disso, 

estas fontes de contaminação servem de atração para vetores e associada à capacidade de 

deslocamento dos dípteros, estes podem realizar várias visitações em fontes contaminadas 

com patógenos e carrear para outros locais, demonstrando sua importância no transporte de 

microrganismos e estes resultados corroboram com as análises realizadas por Monrique-

Saide e Delfin-González (1997); Marchiori, (2000), Oliveira et al. (2002), Pillegi et al. (2003), 

Cárdenas e Martínez (2004), Ribeiro e Barboni (2006), Oliveira et al. (2006).  

As infecções causadas pelos parasitos patogênicos constituem processos 

patológicos no organismo humano ou animal e estão relacionadas a diversos fatores que 

concorrem para assegurar este processo, com parasito, o hospedeiro e o meio ambiente. 

Alguns fatores são: viabilidade dos ovos por muitos meses ou até anos; grande 

concentração de indivíduos vivendo em condições precárias de saneamento básico; grande 

número de ovos no peridomicílio; temperatura média anual; umidade ambiental elevada e a 

dispersão dos ovos. Como exemplo, podemos citar o ovo de Ascaris lumbricoides que pode 

sobreviver por até quatro (4) anos no ambiente. Por isso, as doenças relatadas podem ser 

causadas, além do transporte de microrganismos pelos dípteros, por outros fatores 

associados com as condições ambientais nas áreas e inúmeras fontes de contaminação 

existentes como: água, hábitos de higiene inadequados, presença de fezes de animais no 

peridomicílio, resíduos sólidos armazenado de forma inadequada e a falta de rede de 

esgoto. Muitos enteroparasitos (helmintos e protozoários) acarretam anemia, diarréia, 

emagrecimento, desidratação, irritabilidade, formação de edema no local de penetração da 

larva, alterações pulmonares (bronquite, pneumonia atípica e tosse seca) e úlceras 

intestinais (NEVES et al., 2005). 

Fatores sociais, econômicos e culturais estão associados com as parasitoses 

intestinais e em conjunto proporcionam condições favoráveis à sua expansão. Em pesquisa 
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realizada por Heller (1997), o esgotamento sanitário apresentou evidências de que o maior 

risco para as helmintoses intestinais está associado à disposição dos esgotos no terreno 

peridomiciliar ou nas ruas. Sobre os fatores sociais, foram observados na população 

estudada que mais de 65% da população recebe renda inferior a dois salários mínimos, 

sendo que na A04 esse percentual atinge 90,4%, a maioria proveniente de trabalho sem 

carteira assinada. Sobre o nível de escolaridade, observa-se que 66% possuem até o 

primeiro grau incompleto, sendo que na área A04, 16,5% são analfabetos. Quanto aos 

hábitos higiênicos, os moradores informaram que guardam os alimentos perecíveis na 

geladeira, para os que a possuem (85%), ou cobrem com pano e, a maioria (80%) lavam 

sempre as mãos antes das refeições, bem como sempre lavam suas frutas e verduras antes 

de consumí-las. 

Em relação à contribuição do aterro sanitário de Feira de Santana nos problemas 

relatados pela população do entorno, destacam-se: mau cheiro, fumaça, poeira, ratos e 

aumento no número de insetos. Esse último fator foi reforçado pela análise da presença de 

animais citados pelos moradores em seus domicílios, Figura 28. Nesta, a ocorrência de 

vetores mecânicos e biológicos, nas áreas A02, A03, A04, A05 apresenta uma 

homogeneidade nas freqüências. A menor ocorrência de ratos é observada na área A02. 

Estes resultados fortalecem a importância da salubridade ambiental uma vez que estes 

vetores têm importância na disseminação de doenças. 

 
Figura 28: Animais mais observados e freqüentes relatados pela população do entorno do 

aterro sanitário da cidade de Feira de Santana, BA, 2008. 
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Pela associação entre saneamento, vetores, saúde é importante que sejam 

realizadas ações preventivas por meio de mudanças estruturais de saneamento (melhorias 

da coleta de esgoto, controle de vetores, acondicionamento adequado dos resíduos sólidos 

nas residências e respeito aos horários de coleta pública). Muitas dessas mudanças 

dependem da ação governamental e outras, de ampla campanha de educação ambiental. 

Mendonça (2004), estudando a demanda por saneamento no Brasil, encontrou que a 

educação exerce um efeito até mesmo maior que a renda para impulsionar soluções 

alternativas diante dos problemas de oferta de saneamento, como, por exemplo, o uso de 

fossas sépticas mesmo não ligadas à rede coletora o que reduziria as implicações 

associadas à saúde da população. Também, segundo Dias (2003),  

“questões como o manuseio indevido e a má disposição dos resíduos 
sólidos no meio ambiente, e a Educação Ambiental estão diretamente 
relacionadas com a promoção e a proteção da saúde, podendo ser 
considerada como indutora da participação comunitária nas ações de 
saneamento”. 

 
 

Os moradores da área estudada que responderam e informaram terem 

conhecimento das doenças associadas aos resíduos sólidos, citaram as seguintes: dengue, 

diarréia, frieira, micose, alergia, febre amarela, calazar, virose, alergia, infecção intestinal, 

feridas, doença de pele, doença do rato, bactéria, germes, infecção, coceira, verme. 

Embora, haja essa relação com os resíduos sólidos, em muitas citações, os moradores não 

se expressam de forma adequada, demonstrando que é um assunto para ser abordado em 

ações de educação ambiental, resultando em efeito satisfatório com reflexo positivo e de 

mudanças de atitudes no manejo adequado dos resíduos sólidos nos domicílios, conservar 

os alimentos em recipientes fechados; manter o ambiente livre de fragmentos e restos de 

alimentos ou matéria orgânica. Estas atitudes podem evitar a proliferação de moscas 

reduzindo-se as contaminações e infecções por microrganismos por estas transportadas. 

Nas ações educativas, os Agentes Comunitários de Saúde - ACS podem desempenhar um 

papel fundamental na promoção de hábitos sanitários da população. 

Lixões e aterros mal operados são considerados locais insalubres que, também 

contribuem para o aumento da população de dípteros. Contudo, inferências sobre a 

associação da influência do aterro sanitário com o aumento do número de dípteros 

encontrados, neste estudo, não podem ser confirmadas, pois diversos outros fatores nas 

áreas do entorno como; acúmulo de resíduos sólidos no peridomicílio, criação de animais 

(porcos, cavalos entre outros), presença de valetas (córregos) em ruas, escoamento de 

esgoto pelas ruas, hábitos higiênicos pessoais e domésticos, entre outros são relevantes.  
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Neste contexto, os resultados encontrados como um todo reafirma que a 

insalubridade do meio favorece a atração e ao desenvolvimento de diversos animais, 

veiculadores de microrganismos causadores de doenças em humanos e animais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os objetivos propostos, e com base nos resultados apresentados e 

interpretados nos itens anteriores, pode-se concluir que: 

 

 

1 A presença dos patógenos Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoides, Endolimax nana, ovo de ancilostomídeo, Hymenolepis nana, larva de 

ancilostomídeo, larva de Strongyloides stercoralis, Tricuris sp., Iodamoeba butschlii, 

Entamoeba histolytica e larva de Strangyloides sp. identificados nos dípteros revelam as 

condições de insalubridade ambiental que convivem uma população de 635 pessoas. Assim 

como, sugerem que as moscas podem ser consideradas e terem um importante papel ao 

agirem como vetores no transporte de patógenos intestinais, levando-os na superfície do 

seu corpo (exoesqueleto) para outros locais, podendo contaminar alimentos e materiais de 

um modo geral (deixando-os em superfícies), seja no ambiente extra ou intradomiciliar, 

tornando um meio de contaminação cruzada apresentando risco para a Saúde Pública. 

 

2. Os valores encontrados de Log UFC por mosca de Escherichia coli apresentaram 

diferenças estatísticas significativas, enquanto para Salmonella sp. não houve diferença 

entre as áreas do entorno do Aterro Sanitário de Feira de Santana pelo teste de Scott-Knott 

(p>0,05), indicando um quadro sanitário homogêneo que associado ao poder de dispersão e 

capacidade de deslocamento das moscas demonstram que as mesmas poderiam estar 

visitando fontes de contaminação por toda área. Sendo assim, este estudo buscou na 

caracterização local das áreas demarcadas uma forma de avaliar as condições/situações 

ambientais que possivelmente estariam contribuindo com a endemicidade das moscas e o 

nível de contaminação observada. 

 

3. Os resultados das análises (parasitológicas e microbiológicas) em moscas 

poderão ser um importante indicador na avaliação das condições sanitárias e ambientais em 

que vive a população do entorno do aterro sanitário de Feira de Santana e que essas 

análises possam ser alvo de controle para mudanças nas condições ambientais das áreas, 

principalmente da área A03, assim como em outras áreas do entorno de aterros, com 

melhoria das condições de vida dos habitantes das áreas de disposição final de resíduos. 
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4. Com os dados deste estudo, não foi possível comprovar através desta pesquisa a 

influência do aterro sanitário sobre a presença/número de dípteros coletados, nem sobre a 

presença de patógenos, visto que a falta de alguns serviços básicos de saneamento 

(disposição e coleta de esgotos e resíduos sólidos) mantém microambientes que favorecem 

o ciclo biológico destes insetos, independentemente do aterro. Aterros Sanitários ou 

controlados quando bem operados, não expõe matéria orgânica e conseqüentemente 

minimiza a presença destes. 

 

5. Os dípteros coletados nas áreas do entorno do Aterro Sanitário de Feira de 

Santana foram classificados pertencentes à família Calliphoridae e outros (Sarcophagidae, 

Muscidae, Techinidae e outros). 

 

6. A freqüência (100%) com que os moradores relataram de moscas aponta para a 

necessidade de se implantar mudanças significativas dos hábitos sanitários da população 

por meio de educação ambiental, tendo a participação dos líderes comunitários direcionando 

atividades nas associações dos moradores locais, incentivando a participação social, na 

redução dos fatores de riscos à saúde e melhorando as condições de vida da população. 

Estas atividades educacionais, além de esclarecedoras, de orientação sobre hábitos de 

higiene, permitem com que a população reivindique melhorias de infra-estrutura para o 

bairro e exerçam o controle social. 

 

7. A ocorrência e diversidade de dípteros em função da sazonalidade (temperatura e 

umidade) não podem ser avaliadas, neste estudo, uma vez que o período de seis (6) meses 

é insuficiente, sendo necessário para isto, um período de no mínimo de dois anos para esta 

avaliação. No estudo, observou-se que no mês de julho foi o de menor captura e o mês de 

dezembro o de maior captura de dípteros. A inexistência de trabalhos em condições 

climáticas similares impossibilita o processo de análise comparativa a partir dos resultados 

obtidos. Gomes; Koller e Barros (2000), Torres; Oliveira e Wald (2002), Silva et al. (2005) e 

Rodrigues-Guimarães (2007), observaram que há uma maior freqüência de moscas para 

meses de baixo índice pluviométrico, contudo no presente estudo não houve essa relação.  

 

8. O quadro socioambiental da área em estudo apresenta moradores com baixa 

renda, com atitudes de moradores de zona rural (criação de porcos, galinhas nos fundos dos 

quintais), com ausência de esgotamento sanitário (esgoto a céu aberto) e com pouco 

conhecimento sobre as doenças causadas pelo manejo inadequado dos resíduos sólidos. 
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Este quadro contribui para formação de criadouros para as moscas, cuja presença nos 

domicílios foi relatada em 100% pelos moradores das áreas como os insetos que mais 

incomodam. A referência a doenças mais freqüentes foram: 41,86% diarréia; 59,39% 

alergias; 9,88% verminoses e outras. Estes resultados refletem uma imagem, relativa à 

situação no ano de 2007, que pode ser alterada em pouco tempo, por meio de intervenções 

em saneamento e educação.  

 

9. A necessidade de promover atividades de educação ambiental com a comunidade 

do entorno do Aterro Sanitário de Feira de Santana foi atestada pelo desconhecimento das 

doenças provocadas pelos resíduos sólidos e seu caráter preventivo. A Educação visa 

mudanças de hábitos com relação à manipulação dos resíduos sólidos e seus problemas, 

como quanto aos riscos de adoecer por infecções causadas por Salmonella sp. Escherichia 

coli, protozoários e helmintos transportados por moscas que contaminam os alimentos 

expostos, podendo causar gastroenterites e diarréias, principalmente em crianças. 

Finalmente, por meio de uma ação educativa colaborando para o envolvimento, como 

também, adesão da comunidade para mudanças da realidade local e contribuição com as 

ações de saneamento ambiental (serviços de saneamento básico) como aliados na 

prevenção ambiental obtendo uma melhora na qualidade de vida das pessoas e 

especificamente dos moradores da área do entorno do aterro sanitário de Feira de Santana, 

do bairro Nova Esperança e região. 

 

10. Como modelo para controle de dípteros em áreas de aterro, a armadilha utilizada 

é eficiente e pode ser adotada pela população para diminuir a presença e incômodo 

causado por estes no peridomicílio. Uma vez que a população teve curiosidade e interesse 

em tê-la na sua casa.  
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7.1 RECOMENDAÇÕES  

 

 

De acordo com o que foi exposto neste trabalho, recomenda-se: 

 

1. Que os órgãos governamentais da saúde pública atuem no esclarecimento da 

comunidade a respeito do risco potencial que as moscas causam ao homem no transporte 

mecânico de patógenos intestinais (protozoários, helmintos, Salmonella sp. e Escherichia 

coli). Neste sentido, o envolvimento dos agentes comunitários na promoção de campanhas 

educativas sanitárias deve ser incentivado, já que estes estão em contato direto com as 

comunidades que dispõem destes profissionais. 

 

2. Que a Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil e Ambiental incentive a continuidade de estudo similar em 

residências de bairros, com cobertura de serviços de saneamento, para melhor 

conhecimento do potencial papel dos dípteros na veiculação de patógenos para comparação 

dos dados obtidos nesta pesquisa. 

 

3. Que o GEOTEC – Laboratório de Geoprocessamento, do Departamento de 

Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, possa utilizar os dados desta 

pesquisa, na construção de um banco de dados georeferenciado, demonstrando os 

resultados das áreas pesquisadas para que possam ser utilizadas pelos profissionais que 

atuam na área da Vigilância Epidemiológica. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 
 

TERMO DE CbONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
 Eu, Sandra Maria Furiam Dias e Elisa Teshima, professoras da Universidade 
Estadual de Feira de Santana e a orientanda de Mestrado, Maria José Rocha Ribeiro, 
estamos realizando pesquisa que tem como objetivo estudar a presença de patógenos 
intestinais em dípteros presentes no entorno do Aterro Sanitário de Feira de Santana, Bahia, 
associando-os com as condições sanitárias e ambientais, 2007. A partir dessa associação 
procuraremos entender e apontar para os riscos inerentes as moscas e sua influência sobre 
a saúde da população, principalmente as que vivem no entorno de áreas de disposição final 
de resíduos sólidos. Para realização desta pesquisa, aplicaremos um questionário contendo 
perguntas que iremos fazer ao Senhor(a) a respeito dos hábitos e costumes, como também 
terá questões relativas a alguns itens do saneamento (água e esgoto) em especial sobre o 
resíduos sólidos.  

Os dados para a pesquisa serão obtidos a partir das respostas desse questionário e 
também, pela análise em Laboratório da UEFS das moscas que vamos coletar no bairro.  

O Senhor (a) responderá a esse questionário se assim desejar. Caso não gostar ou 
não se sentir bem com alguma pergunta, poderá não responder e se tiver dúvidas, em 
qualquer parte da pesquisa, pode me procurar através do telefone fornecido neste termo. O 
senhor (a) tem o direito de desistir de participar quando quiser e isso não vai lhe causar 
nenhum problema.  

Os riscos ao responder as perguntas poderão estar associados aos possíveis 
constrangimentos que o senhor(a) terá em relação a questões que envolvem aspectos de 
sua residência e intimidade dos moradores. Porque terão questões sobre aspectos da 
higiene e do saneamento do seu domicílio e sobre as doenças relacionadas a essas 
questões. Caso isso ocorra o senhor (a) não precisa responder e nem permitir o registro 
fotográfico de sua casa, uma vez que serão registradas.  

Também informamos que o Senhor (a) poderá a qualquer momento solicitar que seja 
excluído da pesquisa as respostas dada assim como o direito de saber os resultados.  

Os benefícios imediatos serão obtidos pelo conhecimento que teremos sobre os 
microrganismos que as moscas podem ter em seu corpo e as doenças que podem 
transmitir. A médio e em longo prazo a pesquisa poderá ajudar os técnicos das prefeituras a 
escolher melhor as áreas para aterro sanitário e para realizar ações para melhorar o 
saneamento e a saúde das comunidades que moram perto de aterros. Informo também a 
garantia de sigilo das informações obtidas, que o seu nome não será divulgado nos 
resultados e as informações que dará serão utilizadas somente para os propósitos da 
pesquisa. As fotos que serão realizadas terão suas imagens com uma marca preta ou 
utilizando o computador para deformação da imagem de forma a manter o anonimato do 
morador. 
 Eu garanto que apenas eu irei saber que foi você que respondeu as perguntas e que 
a divulgação dos resultados, em revista especializada, será feita sem identificação dos 
participantes, para que assim possamos contribuir com o desenvolvimento da ciência. Os 
questionários serão destruídos após cinco anos, sendo que durante este tempo estarão 
identificados apenas por código e sob nossa guarda. 
 O senhor (a) tem plena liberdade de aceitar ou recusar a participação nessa 
pesquisa. Caso você tenha entendido tudo o que foi dito nesse texto, por favor, assine esse 
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documento que também será assinado por mim e terá duas cópias, uma ficará comigo e a 
outra com você. 
 
 
 
 

Feira de Santana/BA,  _____de ____________________ de 2007. 

 

 

_____________________                                       _____________________________ 
Drª. Sandra Furiam Dias                                                  Maria José Rocha Ribeiro 
Pesquisadora Responsável                                                Pesquisadora Executora 
 
                                                                    
                
 
Endereço das pesquisadoras: 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Departamento de Tecnologia 
Curso de Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental 
LABOTEC II – Terceiro Módulo 
Km 03 – BR 116 – Campus Universitário – UEFS  
CEP: 44031-460 - Feira de Santana – BA 
Tel: (75) 3224 -8310  
 
 
 

________________________ 
Participante da Pesquisa 

 



93 

 

APÊNDICE B: 
QUESTIONÁRIO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA/FEIRA DE 

SANTANA/BA 
DADOS GERAIS 

 
01 Questionário N°_____________________ 

03. Entrevistadora 

 
02.  Data     _______/_______/____________ 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Características das pessoas moradoras na residência. 
Integrantes 

 da 
FAMÍLIA 

Idade/ 

Sexo 
(♀;♂) 

Trabalha ESCOLARIDADE  

Sim Não Estuda Aposentado 1ºgrau 
incompleto 

1ºgrau 
completo 

2º grau 
incompleto 

2º grau 
completo 

Superior 
incompleto 

Superior 
Completo 

Analfabeto 

(  ) Pai                

(  ) Mãe             

(  ) Filho 1             

(  ) Filho 2             

(  ) Filho 3             

(  ) Filho 4             

(  ) outro, 
Cite: _______ 

            

(  ) outro 
Cite: _______ 

            

 

2. Principal fonte de renda da família: 

(  ) Agricultura (roça)            (  ) Funcionário Público             (  ) Comércio (biscate)             (  ) Catador           (  ) Bolsa Família 
(  ) Faxineira                         (  ) Empregada Doméstica        (  ) Outra / citar _________ 
Renda Familiar__________________________________________________________________________________________
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2. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
1. Tem coleta de resíduos sólidos no seu bairro?                   (  ) Sim           (  )  Não 
2. Você está satisfeito com a coleta de resíduos sólidos?     (  ) Sim           (  )  Não 
3. Você sabe quais os horários e os dias da coleta da prefeitura?   (  ) Sim         (  )  Não     

Se Sim.  Quais são_______________________________________________ 
4. Existe serviço de varrição na sua rua?                        (  ) Sim                    (  )  Não 
Em caso afirmativo, quantas vezes: (  ) Semanal.(  ) Anual  (  ) Duas vezes ao ano (  ) Nunca 
5. Quando você joga fora seu lixo onde coloca / como o faz? (  ) Coloca no balde  

(   ) Coloca no saco      (  ) Enterra             (   ) Caixa          (  ) Outro_______________ 
6. Onde você coloca (mantêm) os seus resíduos sólidos até o carro de coleta da 
prefeitura passar? 

(  ) Em vaso com tampa  (  ) Em vaso sem tampa   (  ) Em lata   (  ) Em caixa   
(  ) Em saco                     (  ) No quintal   (  ) Terreno baldio   (  ) Enterra  (  ) Queima    
(  ) Outro local Citar________ 
7. Em que local da casa você coloca seu resíduos sólidos?  (  ) No quintal  

(  ) Na lixeira para o caminhão levar        (  ) Queima       (  ) Enterra 
8. O que você faz com seus resíduos sólidos orgânico (casca de frutas, legumes, 
sobras da cozinha, borra de café, casca de ovos).  (  ) Joga no resíduos sólidos  

(  ) Coloca nas plantas  (  ) Alimenta os animais   (  ) Faz compostagem  (   ) 
Outro_________________________ 
9. Você conhece alguma doença causada pelos resíduos sólidos?  

(  ) Sim                    Cite três_______________________________    (  ) Não 
10. Você vende algum material dos resíduos sólidos da sua casa? (  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, que tipo de material é retirado dos resíduos sólidos. 

(  ) Nenhum      (  ) Plástico       (  ) Vidro    (  ) Papel          (  ) Lata             (  ) Outro 
11. Crianças têm contato com os resíduos sólidos freqüentemente? (  ) Sim  (  ) Nunca  
(  ) Às vezes 
12. Em sua opinião, sua casa é afetada por problemas relacionados ao Aterro 
Sanitário de Resíduos Sólidos da Prefeitura? (  ) Sim Qual _____________ (  ) Não 
(  ) Não sabe                      (  ) Não quis responder 
13. Qual o tipo de problema afeta sua casa? (  ) Mau cheiro (  ) Poeira  (  ) Fumaça pela 

queima dos resíduos sólidos  (  ) Aumento do número de moscas, mosquitos e barata. (  ) 
Aumento do número de ratos 
 
3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DESTINAÇÃO DOS EFLUENTES 
 
14. A água que é consumida em sua casa vem de onde? (  ) EMBASA   

(  ) Poço (  ) Água de chuva    (  ) Outro_____________________________________ 
15. Você está satisfeito com os serviços de abastecimento de água:  (  ) Sim  (  ) Não 
16. Na sua casa há problemas de falta d`´água?                          (  ) Sim      (  ) Não 
17. Tem tanque em sua casa?                                                         (  ) Sim      (  ) Não 
18. Qual a freqüência de limpeza do tanque de sua casa?(  ) Mensal (  ) Uma vez ao ano 

(  ) Duas vezes ao ano (  ) Não lembra   (  ) Só quando a água está suja (  ) Não tem tanque  
 
19. O tanque ou caixa d’água de sua casa tem tampa?   (  )Sim   (  ) Não   (  ) Não sabe 
20. Você bebe a água:          (  )Clorada               (  )Fervida                    (  ) Filtrada 
(  ) Natural/sem tratamento    (  ) Outro____________ Se usa filtro, qual a freqüência de 
limpeza?____________ 

 
21. Pontos de água na sua casa  (  ) pia no banheiro    (  ) chuveiro   (  ) vaso sanitário   (  ) 
tanque de lavar roupa  (  ) pia da cozinha      (  ) torneira no quintal   (  ) Outra: cite 
___________________. 
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22. Onde fica o banheiro de sua casa    (  ) Dentro de casa       (  ) Fora de casa 
 
23.  No banheiro de sua casa tem descarga?   (  ) Sim                                 (  ) Não 
 
24. A água que você toma banho e lava as mãos de onde vêm?  (  ) EMBASA   (  ) Poço   

(  ) Água de chuva (  ) Outro_________________________________________ 
 
25. Para onde vai o esgoto de suab casa?  (  ) Coleta Pública  (  ) Fossa   (  ) Céu Aberto    

(  ) Outro/Citar_______________________________________________ 
 
4. SAÚDE 
 
26. Quais as doenças mais freqüentes na sua família 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
27. Quem teve diarréia na família?     (  ) Pai     (  ) Mãe    (  ) Filho 1      (  ) Filho 2 
(  ) Filho 3   (  ) Filho 4      (  ) outro, cite ____________________________________  
 
28. Existem casos de diarréia na família?  (   ) Sim   (   ) Não   (  ) Sempre   (  ) De vez em 
quando                  
Se sim, como estavam às fezes:     (   ) Moles         (   ) Líquidas           (   ) Tipo mingau                 
 
29. Que providência você toma quando algum membro da família tem diarréia? 
 (  ) Leva para o Hospital                      (  ) Trata em casa                 (  ) Posto do bairro 
30. Se trata em casa o que toma? 
_____________________________________________________________________ 
 
31. Alguém da família fez exames de fezes do ano passado até agora?  (  ) Pai    

(  ) Mãe  (  ) Filho 1  (  ) Filho 2   (  ) Filho 3   (  ) Filho 4   (outro) _____________________ 
 

Se fez, mostrar exame. Anotar o resultado? 

 

 
32. Quais desses animais você vê em sua casa?  (  ) Escorpião   (  ) Caramujo (Scargot)   
(  ) Rato   (  ) Barata    (  ) Mosca  (  ) Mosquito   (  ) Pulga          (  ) Seriguê 
 
33. Qual a freqüência que é observada mosca em sua casa? (  ) Nunca     (  ) Todo dia               

(  ) Não sabe             (  ) Não quis responder 
 
34. Quais os meses que aparece mais moscas em sua casa? 
___________                 _____________          ____________                  ___________ 
 
35. Têm animais domésticos (cachorro, gato) em casa.  (  ) Sim                  (   ) Não 

 
Observar a presença desses animais no peridomicílio.         (  ) Sim                  (   ) Não 
 
36. Esses animais apresentam doenças?   (  ) Sarna     (  ) Doenças respiratórias      (  ) 

Diarréia      (  ) Carrapato      (  ) Não tem doenças 
 
37. Existe caso de doença respiratória na sua família?  (  ) Pai   (  ) Mãe (  ) Filho 1  (  ) 

Filho 2   (  ) Filho 3   (  ) Filho 4   (  ) outro, cite _________________________________ 
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5. HÁBITOS DOMÉSTICOS 
 
38. Na sua casa tem geladeira?   (  ) Sim                                        (  ) Não 
 
39. Você lava as frutas e verduras antes de comer?  (  ) Sim       (  )  Não 
 

Em caso afirmativo, utiliza.(  ) Vinagre    (  ) Água sanitária      (  ) Outro, cite__________  
 
40. Onde você guarda os alimentos? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
41. Você tem costume de cobrir os alimentos? (  ) Sim            (   ) Não   

Faz como?________________________________________________ 
 
42. A família tem hábito de lavar as mãos?        (   ) Sim            (   ) Não 
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ANEXO A – Meios de Cultura: 
 
 
Àgar Rambach (meio cromogênico), marca MERCK, código nº 1.07500.0001, lote 

HC622491 
 

Preparação: 
 

1 frasco de mix-suplemento mais 1 frasco de meio de cultura em pó..................250 mL de 
água destilada, agitar sempre após as misturas com a água destilada e o meio de cultura. 
Aquecer até a completa dissolução em banho-maria agitando sempre.  
Em caso de uma preparação de 250 mL o tempo para completa dissolução é de 
aproximadamente 20-25 minutos, em uma preparação com 1000 mL é de aproximadamente 
35-40 minutos.  
O meio de cultura está dissolvido quando na parede do recipiente não se observe partículas. 
Não autoclavar. Resfriar a 45-50ºC agitando regularmente e verter em placas de Petri 
esterilizadas.  
 
 
TSI (Àgar três açúcares e ferro), da marca VETEC, código nº 5051, lote 046991 
 
Preparação: 
 
62,5g................................................................1 litro de água destilada 
Hidratar por 10-15 minutos. Aquecer agitando frequentemente até a dissolução completa. 
Distribuir em tubos e esterilizar em autoclave a 121ºC por 15 minutos. 
Inclinar os tubos ainda quentes até a solidificação de forma que seja formado um bisel longo 
(5 cm) e uma base alta (3 cm). 
 
 
LIA (àgar lisina-ferro), marca Micro MED, código nº 2027, lote 021622 

 
Preparação: 
 
35g......................................................................1 litro de água destilada 
Aquecer até a completa dissolução. 
Distribuir em tubos e esterilizar em autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 
 
 
Àgar Citrato de Simmons, meio de cultura utilizado para microrganismos que têm o citrato 

como única fonte de carbono, da marca VETEC, código nº5015, lote 011147 
 
Preparação: 
 
24g...................................................................... 1 litro de água destilada 
Aquecer com freqüente agitação até a dissolução completa. 
Distribuir em tubos e esterilizar em autoclave por 15 minutos a 121ºC. 
Após esterilização, inclinar os tubos até a solidificação total do meio. 
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Caldo VM – VP (caldo vermelho de metila e Voges-Proskauer), marca MERCK, código nº 

1.05712, lote 018812 305 
 
Preparação: 
 
17g...................................................................... 1 litro de água destilada  
Distribuir em volumes de 5 mL em tubos. 
Esterilizar a 121ºC por 15 minutos em autoclave. 
 
 
Àgar Nutriente, marca MERCK, código nº 1.05450, lote 018150 306 

 
Preparação: 
 
20g.................................................................... 1 litro de água destilada 
Aquecer até a dissolução completa. 
Esterilizar em autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 
Distribuir em tubos e deixar esfriar em posição inclinada. 
 
 
Caldo Uréia, marca Micro MED, código nº 2095, lote 021624 

 
Preparação: 
 
38,7g................................................................. 1 litro de água destilada 
Não aquecer. Esterilizar por filtração. 
Distribuir assepticamente 3 mL em tubos esterilizados. 
 
 
Caldo Triptona, marca VETEC, código nº 5163, lote 011148 
 
Preparação: 
 
15g.....................................................................1 litro de água destilada 
Aquecer e esterilizar em autoclave durante 15 minutos à 121ºC. 
Distribuir em tubos esterilizados 4mL. 
 
 
Soro anti Salmonella O (Antiserum Poly A-I & VI), marca DifcoTM 

 
Preparação: 
 
Material liofilizado do soro anti Salmonella...........3 mL de NaCl a 0,85%  
Transferir a solução NaCl a 0,85% esterilizada próximo ao bico de Busen e de forma 
assepticamente para frasco com material liofilizado. 
Agitar suavemente para dissolver o conteúdo completo. O soro reconstituído é considerado 
como diluição 1:2. 
 
 
Soro anti Escherichia coli enteropatogênica clássica, marca Probac do Brasil  

 
Frasco com 3 ml. 
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ANEXO B – Soluções e reagentes para a série bioquímicas: 
 

 
 
Solução salina a 0,9% e 0,85% 

 
Cloreto de sódio (NaCl).......................................9g e 8,5g 
Água destilada......................................................500 mL 
 
Preparação: 
 
Dissolver na água destilada e ajustar pH=7.2 com hidróxido de sódio 1M. 
Completar o volume para 1.000 mL com água destilada. 
Distribuir 9 mL em tubos. 
Autoclavar a 121ºC por 15 minutos.                                                     
 
 
 
Solução de Vermelho de Metila 
 
Preparação: 
 
Vermelho de Metila...........................................0,10g 
Álcool 95% (etanol)...........................................300 mL 
 
Dissolver o vermelho de metila em 300 mL de álcool e adicionar 500 mL de água destilada. 
 
 
 
Solução de α-naftol 
 
Preparação: 
 
α-naftol ..............................................................5,0g 
Álcool absoluto ..................................................100 mL 
Dissolver 5,0g de α-naftol em 100 mL de álcool absoluto. 
 
 
 
Solução de hidróxido de potássio a 40% 
 
Hidróxido de potássio..............................................40g 
Álcool 75%............................................................100 mL 
 
Dissolver o hidróxido de potássio em 100 mL de álcool 75%. 
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ANEXO C – Resultados provas bioquímicas 

 

 

 Comportamento no meio TSI– fermentação de lactose, sacarose e glicose. 

 

 

As colônias suspeitas, de coloração vermelha e verde azulada, foram repicadas dos 

tubos contendo agar nutriente e semeadas em meio tríplice sugar iron (TSI) em picada em 

profundidade (coluna vertical), com o auxílio de alça níquel-cromo em agulha, e em estrias 

na superfície e levado para incubadora bacteriológica a 35° C por 24 horas. As colônias 

suspeitas do meio TSI apresentaram alterações no meio de cultura com produção de gás, 

precipitado preto de H2S (enegrecimento de certa parte do meio), ápice alcalina (superfície) 

com coloração vermelho indicando que esses microrganismos não são capazes de 

fermentar a lactose e a sacarose, e amarelos no fundo em anaerobiose (base àcida) 

demonstrando a fermentação da dextrose (glicose).  

As colônias crescidas características de Escherichia coli são aeróbios ou anaeróbios 

facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de gás com isso não 

apresentando coloração vermelha na superfície do meio nem produção de H2S, segundo 

Koneman et al., (2001). 

 

 

 Inoculação em àgar lisina descarboxilase (LIA)  

 

 

Esta prova medir a habilidade de alguns microrganismos de descarboxilarem um 

aminoácido (lisina) para formar amina (cadaverina), que alcaliniza o meio. Com a 

positividade ocorre a apresentação de uma cor púrpura enquanto os considerados negativos 

apresentam coloração amarelo-esverdeado. 

Vale ressaltar que no início da incubação, tanto os tubos positivos quanto os 

negativos apresentam mudança para as cores amarelas, devido à fermentação da 

quantidade de glicose contida no meio LIA, só quando o aminoácido é descarboxilado 

formando as aminas alcalinas é que o meio torna-se na sua cor púrpura intenso.  
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 Prova da hidrólise da uréia 

 

 

Comprova-se com este teste a capacidade de alguns microrganismos de produzirem 

a enzima uréase, com conseqüente produção da amônia em quantidade suficiente para 

elevar o pH do meio fortemente tamponado. As variações na produção da enzima uréase 

para uma positividade apresentam coloração de um rosa até a cor pink. Quando nenhuma 

alteração no meio for visualizada foram considerados negativos, como: Salmonella spp. 

 

 

 Assimilação do Citrato 

 

O resultado desta prova bioquímica que foi utilizada para caracterizar os 

microrganismos em estudo capazes de utilizar o citrato como única fonte de carbono, em 

meio de cultivo Citrato de Simmons, como Salmonella spp (positiva) cujos produtos do 

metabolismo provocam a elevação do pH, alcalinizando-o, pela produção de amônia com o 

desenvolvimento de cor azul-escura dentro de 24 a 48 horas a partir da cor natural do meio 

que é verde, (negativo) como: Escherichia coli. 

 

 

 Prova do Vermelho de Metila e Voges-Proskauer 

 

Decorrido o tempo de 48 horas de crescimento em meio VM-VP foi adicionado ao 

mesmo para identificação da prova vermelho de metila: gotas do reagente Vermelho de 

Metila, que, no caso de positividade, apareceu, na superfície do meio, o desenvolvimento de 

uma cor vermelha estável, indicando que muitas espécies podem produzir os ácidos fortes 

(láctico, acético, fórmico) a partir da glicose através da via fermentativa mista, como por 

exemplo: Escherichia coli. 

No teste de Voges-Proskauer, foram considerados positivos todos os cultivos que, 

após adição das soluções (α – naftol a 5% e KOH a 40%), apresentou o desenvolvimento de 

cor vermelha. 

 Todos os dados obtidos, após realização das provas bioquímicas, aqui descritos foram  

confrontados com resultados contidos na literatura que apresenta as principais 

características-chave para identificação de gênero e espécies, mais comuns das bactérias 

(KONEMAN et al., 2001). 
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 Prova do Indol 

 

 

O teste da produção de indol foi observado após reação das culturas inoculadas em 

caldo triptona, por meio da formação de um anel vermelho após alguns segundos da adição 

do reativo de Kovacks mostrando com isso positividade. A reação acontece da seguinte 

forma: as bactérias que possuem a enzima triptofanase hidrolisam e desaminam o 

triptofano, com produção de indol, acido pirúvico e amônia. Esta prova é muito significante e 

importante na caracterização e identificação de muitas espécies de microrganismos, como: 

Escherichia coli (positiva) e grande número dos gêneros Klebsiella, Enterobacter, Hafnia e 

Serratia, sendo maioria negativa. 
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ANEXO D - Parecer emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa / CEP-UEFS 
autorizando o início da pesquisa.  

 

 

 


