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Nas últimas décadas, a exploração de forma desmedida dos recursos naturais tem levado 
à degradação dos ecossistemas e, como conseqüência a deterioração das condições de 
vida da população, expondo-a a r iscos de saúde. A ocupação humana sem políticas 
públicas adequadas de saneamento básico é um dos fatores responsáveis pela 
degradação do ambiente, especialmente dos recursos hídricos. O lançamento 
inadequado de resíduos líquidos e sólidos nos rios, a retirada da vegetação ciliar e a 
construção das edificações sobre as margens, entre outros fatores, provoca impactos de 
várias ordens. O trabalho tem como objetivo apontar os possíveis r iscos que a população 
do Ribeirão da I lha, mais especificamente das localidades do Alto Ribeirão e Tapera da 
Base, correm de contrair doenças de veiculação hídrica. Será utilizado o modelo 
conceitual FPEEEA (força motriz, pressão, estado, exposição, efeito e ação) adaptado 
para a área de estudo, como ferramenta de análise para compreender as relações entre a 
saúde e o ambiente. Para tanto, foram definidos três eixos de estudo, nos quais se definiu 
indicadores de forma a contemplar: um diagnóstico do ambiente sob a ótica dos aspectos 
físicos, econômicos e sociais; um estudo dos serviços de infra-estrutura de saneamento 
básico implantados ou não na área de estudo e uma análise da ocorrência de algumas 
doenças relacionadas ao saneamento ambiental inexistente ou inadequado. Com relação 
aos aspectos físicos, se dará ênfase à qualidade dos recursos hídricos e também do 
molusco berbigão (Anomalocardia brasiliana) coletado na área de estudo.  Assim, o 
trabalho busca compreender as vias de transmissão e o ciclo das doenças relacionadas 
com o saneamento, para desta forma, gerar  subsídios para implementar  políticas mais 
adequadas à realidade ali existente. 
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THE PARTNER-AMBIENT CONDITIONS AND THE HEALTH OF THE 
POPULATION: THE CASE OF THE RIBEIRÃO OF THE ILHA IN 

FLORIANÓPOLIS 
In the last few decades, the exploration of excessive form of the natural resources has taken 
the degradation of ecosystems and, as consequence deterioration of the conditions of life of 
the population, displaying it risks to the health. The occupation human being without public 
politics of basic sanitation is one of the responsible factors for the degradation of the 
environment, especially of the waters resources. The inadequate launching of liquid and solid 
residues in the rivers, the withdrawal of the vegetation and the construction of the 
constructions on the edges, among others factors, provokes impacts of some orders. The work 
has as objective to point the possible risks that the population of the Ribeirão of the Ilha, more 
specifically of the localities of the Alto Ribeirão and Tapera of the Base, run to contract 
illnesses of water propagation. Conceptual model FPEEEA (motor force, pressure, state, 
exposition, effect and action) adapted for the study locale will be used, as tool of analysis to 
understand the relations between the health and the environment. For in such a way, three 
axles of study had been defined, in which if it defined form pointers to contemplate: a 
diagnosis of the environment under the optics of the physical, economic and social aspects; a 
study of the implanted infrastructure services of basic sanitation or not in the study area and, 
an analysis of the occurrence of some illnesses related to the inexistent or inadequate ambient 
sanitation. With regard to the physical aspects, the quality of the water of the water resources 
and of the berbigão (brasiliana Anomalocardia) collected in the study area will also be given 
to emphasis.  Thus, the work searchs to understand the ways of transmission and the cycle of 
the illnesses related with the sanitation, in such a way to generate subsidies to implement 
more adequate politics to the there existing reality. 
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Introdução 

A crise ambiental deflagrada nas últimas décadas gerada pelo desequilíbrio na 

exploração dos recursos naturais do planeta, se expressa na degradação dos ecossistemas e, 

como conseqüência, no agravamento das condições de vida da população, expondo-a a riscos 

à saúde.   

A análise de questões referentes à saúde e meio ambiente desenvolve-se no campo das 

relações que configuram sistemas complexos. Para Garcia (2000), estudar um sistema 

significa pesquisar uma parte da realidade, que inclui aspectos físicos, biológicos, sociais, 

econômicos e políticos. As formas de abordar estes sistemas vão depender dos objetivos de 

cada investigação. Segundo Araújo (2000), são os sistemas sociais e também os processos da 

natureza que determinam as causalidades no processo saúde-doença. 

Conforme Tambellini & Câmara (1998), para a OMS a relação entre saúde e ambiente 

congrega todos os fatores e elementos que podem afetar a saúde, incluindo desde a exposição 

a substâncias químicas, elementos biológicos ou situações que interferem no estado psíquico 

do indivíduo, até aqueles relacionados com aspectos negativos do desenvolvimento social e 

econômico dos países. 

A forma como a população se organiza espacialmente contribui para a existência de 

condições ou situações de risco que influenciam no seu padrão e nível de saúde. Desta 

maneira, a produção das doenças pode ser determinada por diversos fatores, tais como os 

ambientais, os sociais e os culturais que atuam no espaço e no tempo sobre as populações sob 

risco. Os grupos sociais vulneráveis, como por exemplo, aqueles com carências de serviços de 

saneamento básico, estão sujeitos a potencializar efeitos adversos por meio de fontes de 

contaminação, locais de proliferação de vetores e outros. Investigar o conjunto de fatores 

ambientais que agem sobre a população e as relações sociais que estruturam estes fatores é 

uma das tarefas primordiais para o estudo da relação entre ambiente e saúde (BARCELLOS 

& QUITÉRIO, 2006). 

Este trabalho tem como objetivo levantar as condições sócio ambientais em que vive a 

população do Distrito do Ribeirão da Ilha, mais especificamente das localidades da Tapera da 

Base e do Alto Ribeirão e, assim identificar os possíveis riscos à saúde. O Distrito está situado 



na porção sudoeste de Florianópolis, estende-se por uma área de 51,54 km2 e abrange as 

localidades de Alto Ribeirão, Tapera da Base, Freguesia do Ribeirão, Caiacangaçu, Caieira da 

Barra do Sul, Carianos, Costeira do Ribeirão, Tapera, Praia de Naufragados, Barro Vermelho 

e Sertão do Peri. A área de estudo situa-se entre as coordenadas geográficas 27º39'52" e 

27º43'27" S e 48º34'15" e 48º30'21" W (FIGURA1).  

 

      

 

Figura1. Localização da área de estudo. 

 

Metodologia 

A relação entre saúde e ambiente, por ser complexa, pode ser avaliada segundo 

diferentes dimensões e pode ser vista como uma relação de causa e efeito em que 

determinados condicionantes, associados à falta de saneamento, acabam gerando efeitos 

negativos na saúde (BRASIL, 2004). 

A partir da utilização do modelo conceitual denominado FPEEEA (força motriz, 

pressão, estado, exposição, efeito e ação) adaptado para a área de estudo, será feita uma 



análise das relações entre o ambiente, o saneamento e a saúde, no que se refere à evolução das 

doenças de veiculação hídrica. A OMS apoiou-se nesse modelo, ajustando-o para a saúde e 

sugerindo-o como uma ferramenta que facilita a compreensão das relações entre saúde e 

ambiente. 

A aplicação do modelo FPEEEA neste trabalho tem como objetivo explicar os 

determinantes sobre os efeitos na saúde e no meio ambiente conforme FIGURA 2. O efeito na 

saúde representa o impacto das ações de saneamento na morbi-mortalidade devido à 

inadequação ou a ausência de saneamento, e no meio ambiente como a ausência de ações de 

saneamento se reflete nos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Modelo FPEEEA para ações de saneamento considerando o efeito sobre o 
ambiente e a saúde.  
Fonte: Brasil (2004) Adaptado por Márcia de V. Cesa. 
 
 

As forças motrizes nesta investigação são representadas pelo aumento populacional 

não acompanhado da implantação de serviços de infra-estrutura de saneamento adequados, 

como sistema de coleta e tratamento de esgotos. Assim, a população utiliza soluções 

individuais que, muitas vezes, geram pressões sobre o meio ambiente, como a disposição do 

Pressão 
Inexistência ou inadequação de 
sistemas individuais de esgotos 

Inexistência de serviços de 
esgotos 

Estado 
Esgoto e lixo no 
peridomicílio 

Meio ambiente 
insalubre 

Moradias desprovidas de instalações 
hidro-sanitárias adequadas 

Exposição 
População exposta a 
ambiente insalubre 

População residente 
em domicílio insalubre 

População 
exposta a vetores 

Efeito Morbi-mortalidade ampliada devido à inadequação 
de saneamento ambiental. 

Forças Motrizes 
Política de saneamento 
inexistente ou inadequada 



esgoto de forma inadequada em rios, córregos e mar, o que torna o meio ambiente insalubre, 

colocando em risco a saúde da população.  

 Para utilização do modelo acima citado e com base na mesma fonte (BRASIL, 2004), 

foram definidos três eixos de análise. Para estes foram determinados os indicadores de forma 

a contemplar: no primeiro eixo um diagnóstico do ambiente sob a ótica dos aspectos físicos, 

econômicos, e sociais, aqui incluídos a evolução da ocupação humana na área de estudo. Nos 

aspectos físicos se deu ênfase à qualidade da água dos rios. Para tanto estão sendo realizadas 

coletas de água para análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos em dois dos 

principais rios que deságuam na Baía do Ribeirão. Devido à utilização desta Baía para coleta 

de berbigão (Anomalocardia brasiliana), por parte da população local será utilizado este 

bivalve como bioindicador da qualidade do ambiente, onde serão analisados parâmetros 

bioquímicos, além também, de exame para detecção de Salmonella e do vírus da hepatite A.  

No segundo eixo denominado saneamento está sendo feito um estudo dos serviços de 

infra-estrutura de saneamento básico implantados ou não na área de estudo, os seus efeitos 

sobre o ambiente, principalmente nos recursos hídricos. Estão sendo analisadas questões 

referentes às condições sanitárias na área de estudo, tais como: tipo de abastecimento de água, 

qualidade da água fornecida, tipo de esgotamento sanitário, situação das comunidades quanto 

aos resíduos sólidos e drenagem pluvial. Estes dados serão fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através de relatórios de atendimento domiciliar feito pelos agentes de 

saúde das localidades envolvidas na pesquisa e pelos censos de 1991 e 2000.  

No terceiro eixo denominado epidemiológico, para avaliar o impacto produzido pelas 

intervenções de saneamento na morbidade e mortalidade por algumas doenças que têm sua 

ocorrência relacionada com o saneamento, é analisada a situação da incidência das seguintes 

doenças: hepatite do tipo A, leptospirose, diarréias agudas, verminoses, helmintíases e 

algumas doenças de pele. Os dados referentes às doenças são fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde e da Secretaria de Vigilância Ambiental, através de relatórios de 

atendimento ambulatorial das Unidades de Saúde das localidades abrangidas pela pesquisa. 

Além destes, a pesquisa envolve a análises das internações hospitalares por estas doenças nos 

hospitais de Florianópolis. 

A observação em campo, a utilização de dados coletados junto ao IBGE e Secretaria 

Municipal de Saúde, a qualidade das águas costeiras, bem como a análise do berbigão 

permitirão traçar um diagnóstico das condições sócio-ambientais locais. 

 



Resultados e Discussões 

 Pode-se constatar a partir da observação direta na área de estudo, da análise de 

fotografias aéreas, e do que foi encontrado nas literaturas específicas sobre o tema, que já está 

havendo um processo de degradação ambiental, evidenciado pela forma como está se 

efetuando a ocupação humana ao longo das encostas e da orla da Baía Sul.  Verifica-se a 

ocupação de áreas de manguezal, margens de rios e áreas de preservação permanente. Muitas 

residências e comércios foram construídos encostados no mar, os rios estão com erosão nas 

margens e sem presença de mata ciliar (FIGURA 3). 

 O aumento populacional nesta área de estudo sem a implementação de políticas 

públicas de saneamento e habitação adequadas está tornando os recursos hídricos poluídos por 

esgotos domésticos e comerciais. A contaminação destes poderá trazer sérios prejuízos para as 

atividades econômicas ali desenvolvidas, para a população consumidora de moluscos e para 

aquela que ali vive. Ambas correm riscos de contrair doenças de veiculação hídrica.  

 

FIGURA 3 – Trecho do curso médio do Rio Alto Ribeirão a jusante da Rodovia Baldicero 
Filomeno. Vê-se o topo da planície com limites marcados por margens abruptas erosivas. O 
leito está coberto por vegetação rasteira típica de área úmida com água pouca e parada de 
período seco. Foto: Márcia Cesa 18/11/2006 

Observa-se na orla do Ribeirão que muitas residências estão construídas a poucos 

metros do mar, em terrenos que não oferecem condições adequadas para a construção de 

sistemas de tratamento de esgotos eficientes. Desta forma, grande parte dos efluentes é jogada 

diretamente nos pequenos córregos que chegam até o mar, interferindo na qualidade da água. 

Análises realizadas na água dos rios por Cesa (2003) evidenciaram a poluição destes 

cursos d’água relacionada à contribuição humana por falta de políticas públicas adequadas. A 

autora verificou que quase metade da localidade da Tapera da Base está situada sobre 



depósitos marinhos holocênicos entre 1 a 3 metros de altitude. Esta situação topográfica e os 

tipos de depósitos arenosos, argilo-arenosos e argilosos, com o nível do lençol freático muito 

próximo à superfície, não facilitam o escoamento das águas de qualquer natureza. Isto 

significa que os esgotamentos sanitários que vão direto para o solo ou para os pequenos rios, 

contaminam o lençol freático, os rios e as águas costeiras onde deságuam. As figuras 4 e 5 

mostram aspectos dos rios, os quais denotam esta situação. 

 

 

 

 

Logullo (2005) constatou a partir da análise da água na Baía do Ribeirão poluição por 

esgotos domésticos. O mesmo autor divulgou o resultado dos estudos executados por Nilton 

Tirelli no período de abril a setembro de 2003, que efetuou análises bacteriológicas da 

qualidade da água nos ambientes de cultivo e na carne das ostras em 05 fazendas marinhas no 

Ribeirão da Ilha, sendo coletadas 41 amostras de água e 5 amostras de ostras. As análises 

apresentaram uma grande variação no número de coliformes, mostrando em alguns dias, 

principalmente após as chuvas, altas concentrações, o que evidencia que em alguns períodos a 

qualidade de água está imprópria para o cultivo dos moluscos criados nestes locais. 

 Coelho (2001) realizou análises em ostras cultivadas nas baías junto à Florianópolis de 

abril a setembro de 1999, com a finalidade de detectar o vírus da Hepatite A (HAV) nas 

ostras. Os resultados mostraram que em um dos pontos de amostragem, das 27 amostras 

analisadas, seis (22%) tiveram resultados positivos para a presença de HAV.  

Diante do exposto, verifica-se que os dados referentes à qualidade das águas do 

Ribeirão da Ilha, tanto dos rios quanto da Baía que os recebe, apresentam-se com dias 

Figura 4 – Rio Ribeirão do Porto – 
Tapera da Base – Florianópolis/SC, vê-se 
água cinza e acúmulo de resíduos sólidos 
de vários tipos. Foto: Márcia Cesa – 

Figura 5 - Detalhe da imagem ao lado, vista da 
margem esquerda do rio Ribeirão do Porto. 
Percebe-se o lixo e uma crosta gordurosa sobre 
o espelho d’  água. Foto: Márcia Cesa 27/03/2007  



impróprios às atividades ali desenvolvidas e também aos usuários destes recursos hídricos, 

oferecendo riscos à saúde dos mesmos. 

Com relação às ocorrências de doenças relacionadas a saneamento inadequado, os 

trabalhos ainda não foram concluídos. Espera-se ao final da pesquisa verificar se existe 

relação entre a ocorrência destas e as condições sócio-ambientais. 

 

Considerações Finais 

 A forma como tem se dado o crescimento populacional na área de estudo sem 

investimentos em infra-estrutura no que corresponde a sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos, está tornando os rios poluídos e daí para o mar com conseqüências sobre as praias, 

evidenciado pela falta de balneabilidade em várias delas pela FATMA (Fundação do meio 

Ambiente). 

Em relação ao esgotamento sanitário, dos 396 mil habitantes de Florianópolis apenas 

176 mil são atendidos por coleta e tratamento de esgotos, o que corresponde a 44% da 

população total. Desta forma cabe a população não atendida por este serviço buscar soluções 

por conta própria para a destinação dos seus dejetos, e que muitas vezes é inadequada, 

trazendo conseqüências negativas para o ambiente e para a saúde pública.  

Assim, os resultados obtidos até o momento evidenciam riscos a saúde da população 

da área de estudo. Nas localidades estudadas observa-se poluição das águas, presença de lixo 

no peri-domicilio, inexistência de serviços de coleta e tratamento de esgotos, população 

locada em ambientes sujeitos a enchentes, situações estas propícias para o aumento de 

doenças de veiculação hídrica, principalmente as verminoses, diarréias e gastroenterites. 

O modelo conceitual utilizado mostra-se como um instrumento adequado para 

compreender esta relação complexa entre saúde e ambiente. 

 

Referências bibliográficas  

ARAÚJO, C. D. P. Saúde, ambiente e território: Distr ito do Pântano do Sul, em 

Flor ianópolis, Santa Catarina. 2000. Dissertação de Mestrado em Saúde Pública. UFSC. 

Florianópolis, 273 p. 

BARCELLOS, C; QUITÉRIO, L. A. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no 

Sistema Único de Saúde. Revista Saúde Pública, fev. 2006, vol. 40, nº.1. p.170-177 

 



BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Avaliação de impacto 

na saúde das ações de saneamento: marco conceitual e estratégia metodológica. 

Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 116 p. 2004. 

CESA, M.V. A influência da ocupação humana na qualidade da água dos rios Alto Ribeirão e 

Ribeirão do Porto – Sul da Ilha de Santa Catarina. Trabalho de Conclusão de Curso em 

Geografia. UFSC. Florianópolis. 94 p. 2003. 

COELHO, C. Padronização de métodos moleculares para a detecção do vírus da hepatite A 

em ostras Crassostrea gigas experimentalmente inoculadas. Dissertação de mestrado em 

biotecnologia. UFSC. Florianópolis. 151 p. 2001. 

GARCIA, R. B. Conceptos básicos  para el estudio de sistemas complejos in: LEFF, 

Enrique (Coord.): Los Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. 

C. México, Siglo Veintiuno Editores. 2ª edição revisada. 2000. p.381-409. 

LOGULLO, R. T. A influência das condições sanitárias sobre a qualidade das águas 

utilizadas para a maricultura no Ribeirão da Ilha – Florianópolis/SC. Dissertação de 

Mestrado em Engenharia Ambiental. Florianópolis, UFSC, 139 p. 2005. 

TAMBELLINI  A. M  & CÂMARA V. M. A temática saúde e ambiente no processo de 

desenvolvimento do campo da saúde coletiva: aspectos históricos, conceituais e 

metodológicos. Ciência saúde coletiva, vol. 3, nº. 2, p. 47-59,  1998. 

 


