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RESUMO 

 
Introdução: A contaminação dos recursos hídricos e sedimentos por metais, e sua 

bioacumulação em animais é um grave problema ambiental e está principalmente 

relacionado ao descarte inadequado de efluentes industriais. A exposição aguda ou 

crônica do homem por metais, através da ingestão de água contaminada ou através 

de peixe com alta concentração destes elementos é um problema de Saúde Coletiva, 

devido ao grande número de doenças causadas por estes contaminantes. Objetivo: 

Avaliar a relação entre os relatórios anuais da CETESB sobre os contaminantes dos 

recursos hídricos da região metropolitana da baixada santista e o perfil epidemiológico 

das internações hospitalares ambos no período 2015-2019. Método: Estudo 

Ecológico Analítico utilizando os dados de 329.486 internações do Sistema Único de 

Saúde – SUS e os principais grupos de doença apresentados. As  principais variáveis 

de interesse utilizadas foram a data de internação do paciente, município de 

residência e CID principal. Resultados: as principais taxas para cada 10.000 

habitantes, calculadas para os grupos de doença foram na ordem decrescente: 

doenças do aparelho digestório (199,5), doenças do aparelho circulatório (183,3), 

doenças do aparelho respiratório (153,3), doenças do aparelho genital e urinário 

(111,0) e doenças do sangue e alterações imunológicas (100,4). Segundo os 

relatórios anuais da CETESB, alumínio, arsênio, bário, ferro, mercúrio, magnésio, 

manganês, níquel e Zinco foram encontrados na região metropolitana da baixada 

santista acima dos valores permitidos pela legislação.  De acordo com análise espacial 

realizada, há uma dependência entre o padrão de doenças e metais, associado com 

suas características e localização. Conclusões: os metais encontrados nos recursos 

hídricos da região podem estar relacionados aos principais grupos de doenças 

encontrados na população da região, e esta exposição pode se dar pela ingestão de 

água contaminada ou pelo consumo de alimentos.  

Palavras chaves: metais pesados, contaminação ambiental, recursos hídricos, 

doenças, baixada santista 
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ABSTRACT 

 
Background: The contamination of water resources and sediments by metals and 

their bioaccumulation in animals is a serious environmental problem and is mainly 

related to inadequate disposal of industrial effluents. Acute or chronic human exposure 

to metals, through the ingestion of contaminated water or through ingestion of fish with 

a high concentration of these elements is a public health problem mainly due to the 

large number of diseases caused by these contaminants. Objective: To evaluate the 

relationship between CETESB's annual reports on contaminants in water resources in 

the Metropolitan Region of Baixada Santista and the epidemiological profile of hospital 

admissions, both in the period of 2015-2019. Methods: Ecological Analytical Study 

using data from 329,486 hospitalizations from the Unified Health System – SUS – and 

the main disease groups presented. The main variables of interest used were the 

patient's admission date, city of residence and main ICD. Results: the main rates per 

10,000 inhabitants, calculated for the disease groups, were, in descending order: 

diseases of the digestive system (199.5), diseases of the circulatory system (183.3), 

diseases of the respiratory system (153.3), diseases of the genital and urinary system 

(111.0) and blood disorders and immunological disorders (100.4). According to 

CETESB's annual reports, aluminum, arsenic, barium, iron, mercury, magnesium, 

manganese, nickel and zinc were found in the Metropolitan Region of Baixada Santista 

above the values allowed by the legislation. According to the spatial analysis 

performed, there is a dependence between the pattern of diseases and metals, 

associated with their characteristics and location. Conclusions: the main groups of 

diseases found in the region's population may be related to metals found in this region's 

water resources, and this exposure can occur through the ingestion of contaminated 

water or food consumption. 

 

Key words: heavy metals, environmental contamination, water resources, 

diseases, Baixada Santista  
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial aliado a intensa pesquisa tecnológica, possibilita 

muitos avanços na qualidade de vida e o aumento no setor produtivo, condição 

necessária devido ao crescimento populacional e de consumo. Este aumento de 

produção industrial tem comprometido seriamente as questões ambientais, com a 

geração de resíduos provenientes do processo produtivo, ocasionando a 

contaminação do ar, água e o solo, através de emissões gasosas, efluentes líquidos 

e resíduos sólidos (IPEA, 2019; GIACOMETTI e DOMINSCHEK, 2018). 

Analisando-se todas as regiões brasileiras, percebe-se uma maior 

industrialização na região Sudeste, sendo também a mais populosa. Estas duas 

condições aliadas, promovem uma maior complexidade nos problemas ambientais, 

causadas na preparação de matéria prima e ações diversas dentro do processo 

produtivo industrial. Desta forma, percebe-se a importância de estudar o 

geoprocessamento e as relações espaciais com os problemas e impactos ambientais, 

e suas consequências para a Saúde Coletiva.  

Historicamente, Cubatão situada na região da Baixada Santista, é o exemplo 

mais conhecido de cidade em que seu complexo industrial petroquímico e siderúrgico 

causou mais impacto ambiental em toda a região metropolitana da Baixada Santista. 

Vários fatores geomórficos e econômicos contribuíram para esta situação, como áreas 

de mangues estreitas e aterros industriais situados entre o litoral e a Serra do Mar, e 

a proximidade do Porto de Santos com a região metropolitana de São Paulo. Essas 

condições aliadas a intensa liberação de poluentes bem como diversos acidentes 

ambientais entre Santos e Cubatão, garantiram a este último, o município mais poluído 

do país por muitos anos (CORÁ e LEIRIÃO, 2020; ALMEIDA, 2004).  

Em um contexto histórico ligado ao desenvolvimento econômico, as regiões 

litorâneas sempre ocuparam papel importante na urbanização e industrialização (KIM, 

2016). Desta forma, a região da Baixada Santista apresentou um grande 

desenvolvimento econômico no século XX, com o crescimento do Porto de Santos, 

criação do Polo Petroquímico de Cubatão e intensa atividade industrial em diversas 

áreas. Como consequência deste desenvolvimento, e a grande quantidade de 

efluentes industriais, toda a região e o ambiente estuarino situado entre as cidades de 
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Santos e Cubatão, é considerado um dos ambientes mais contaminados do mundo, 

com grande comprometimento na qualidade da água (LUIZ-SILVA e AL, 2006). 

Estas  condições de contaminação, principalmente ligadas aos recursos hídricos 

da região, traz como consequência, efeitos prejudiciais a todos os seres vivos, bem 

como problemas para as atividades de pesca e grandes risco à saúde humana 

(SARTORETTO, 2014).  

Vários estudos relacionam a presença de contaminantes como furanos, dioxinas, 

organoclorados e metais pesados com estudos epidemiológicos na região do Estuário 

de Santos e São Vicente, inclusive a suscetibilidade maior em fetos do que em adultos, 

evidenciando o risco em desfechos gestacionais na área estudada (OLIVEIRA, 2018; 

NETO, 2012; STEPHAN, 2007; GUIMARÃES, 2012). Estes estudos podem ser 

relacionados com dados primários, a partir da análise de material sorológico da 

população contaminada, bem como a partir de dados secundários obtidos em bases 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, que são ferramentas poderosas 

em ações de intervenção de saúde e de prevenção dentro dos conceitos principais de 

Saúde Coletiva.  

1.1 Formação da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

A lei complementar estadual nº 815, de 30 de junho de 1986 estabeleceu a 

Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS na área central do litoral do Estado 

de São Paulo, conforme figuras 1 e 2 a seguir: 
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FIGURA 1: REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

        
                Fonte: (IGC, 2022) 

 

FIGURA 2: CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

  Fonte: (AGEM, 2017) 

A Lei citada acima, atendeu a critérios estabelecidos pela Constituição Estadual 

de São Paulo e pela Lei Complementar Estadual nº 760, de 1º de agostos de 1994, 

para estabelecimento da organização regional do Estado.  
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Através da figura, percebe-se que a RMBS é constituída por nove municípios: 

Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e 

Praia Grande. Esta região além da importância histórica como uma das mais áreas 

mais antigas de ocupação urbana, também tem uma grande importância 

socioeconômica. Sua área tem um total de 2.373 Km2, limitada ao norte e noroeste 

pelo espigão da Serra do Mar; ao sul pelo oceano Atlântico; a nordeste pela região do 

Litoral Norte do estado de São Paulo e a sudeste pelas regiões do Vale do Ribeira e 

Litoral Sul do estado (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015). 

A RMBS juntamente com outras seis unidades institucionalizadas, formadas 

pelas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral 

Norte e Aglomerados Urbanos de Jundiaí e de Piracicaba, formam a Macrometrópole 

Paulista, que fazem parte do maior mercado consumidor da América Latina. No caso 

específico da RMBS, configura-se sua grande importância devido ao Parque Industrial 

de Cubatão e ao Porto de Santos, cujas relações acabam extrapolando as fronteiras 

regionais, devido  a amplitude da indústria petroquímica, grande exportação de grãos, 

sua produção siderúrgica e construção civil. Todos esses fatores aliados ao turismo 

balneário, produção imobiliária destinada à população flutuante, configuram a esta 

região um grande passivo socioambiental, com contaminação industrial do estuário 

de Santos e da Serra do Mar. Outro fator a ser levado em consideração é a 

segregação socioespacial, com a ocupação de encostas e manguezais por 

populações de baixa renda, áreas estas ambientalmente frágeis, o que contribuiu 

ainda mais para grandes problemas ambientais na região (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015).  

Durante a sua expansão, a RMBS passou por transformações populacionais 

importantes em termos de número de habitantes, principalmente quando compara-se 

o crescimento da população total da RMBS com a cidade de Santos. Segundo o censo 

demográfico de 1960, Santos possuía 76% de toda a população regional (CARRIÇO 

e SALEME, 2018). Porém devido ao crescimento das demais cidades, no fim da 

década citada, a soma da população dos demais municípios ultrapassou a população 

santista conforme a tabela 1: 
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Tabela 1 – Comparação da população residente no Brasil, estado de São Paulo, RMBS 
e Santos  no período 1950-2010

 
          Fonte: (CARRIÇO e SALEME, 2018) 

 

Deve-se considerar também que o crescimento de Santos e Cubatão passou por 

um processo de regionalização, devido aos governos Vargas, Kubitscheck e governos 

militares incentivarem as duas cidades  a serem os municípios sede das indústrias de 

base siderúrgica e petroquímica  (CARRIÇO e SALEME, 2018). 

O Porto de Santos é o mais importante da América do Sul, concentrando 

aproximadamente 1/3 da balança comercial brasileira, e sua data oficial de 

inauguração é 2 de fevereiro de 1892 (SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

CORPORATIVA, 2019). Apesar de sua grande importância para nosso país, a região 

é subordinada a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, devido a dependência 

do sistema Anchieta-Imigrantes. De forma semelhante, o Polo Industrial de Cubatão, 

com indústrias basicamente petroquímicas e siderúrgicas, também depende da RMSP 

devido a suas matrizes e postos de comando não se encontram na RMBS (CARRIÇO 

e SALEME, 2018). 

Todas essas condições de contaminação ambiental influenciam nas taxas de 

mortalidade padronizadas conforme a tabela abaixo, onde considerar MC como 

municípios centrais: Cubatão, São Vicente, Guarujá e Praia Grande e MP como 

municípios periféricos: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe:  
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Tabela 2: Taxas de mortalidade padronizadas por categorias de municípios

 
      Fonte: (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015) 

Pela tabela 2 acima e suas taxas de mortalidade, percebe-se uma grande 

variedade de causas de doenças, que a crescente urbanização, industrialização de 

contaminação ambiental podem ter influenciado diretamente.  

 

1.2 Urbanização e desenvolvimento da RMBS  

 

Desde a inauguração do Porto de Santos sua expansão foi crescente 

influenciando o desenvolvimento de toda a região, influenciando diretamente no 

crescimento econômico do país. Atualmente o porto movimenta anualmente milhões 

de toneladas de cargas diversas em seus 12 km de cais (SUPERINTENDÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, 2022).  

Em relação a urbanização, no início do século XX, aconteceram obras sanitárias 

relevantes como sistema de drenagem, coleta e disposição de águas pluviais e esgoto 

idealizados por Saturnino de Brito (NASCIMENTO e BERTRAND-KRAJEWSKI, 

2013). Desta forma, reduziram-se as epidemias e inundações, influenciando um 

aumento de contingente imigrante, principalmente os ibéricos, que contribuíram para 

o funcionamento de uma economia agroexportadora da região, em particular no porto 

de Santos (LISBOA, 2019).  

Além da relação positiva nascimento/morte e da migração ibérica, outros fatores 

como as migrações rural-urbana e urbana-urbana também influenciaram bastante na 

urbanização da RMBS. Pode-se citar também que com a construção das rodovias 
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Anchieta e Imigrantes a partir da década de 1940 que formaram o sistema viário atual, 

juntamente com o desenvolvimento do polo industrial de Cubatão, também trouxeram 

migrantes para a Baixada Santista principalmente da Região Nordeste. Com a 

expansão do sistema Anchieta-Imigrantes, houve um aumento de fluxo de turistas na 

região, acentuando mudanças urbanísticas e arquitetônicas, como por exemplo a 

verticalização da orla da praia de Santos. Todos esses fatores foram determinantes 

para a expansão e crescimento demográfico da região (CUNHA, 2010; MELLO, 

TOPPA, et al., 2013; OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015). 

 

1.3 Desenvolvimento Industrial da RMBS 

 

Inicialmente, Cubatão dependia de engenhos de açúcar característicos da 

economia colonial. A partir do final do século 19 e início do século 20, uma sucessão 

de instalações ocorreram dentro da primeira fase Industrial de Cubatão, como curtume 

Cia. Curtidora Max  em 1895, a Cia. Santista de Papel S.A. em 1918, culminando com 

a instalação da Usina Henry Borden de Cubatão em 1926. A partir de 1950, começa 

um desenvolvimento industrial mais acelerado com a inauguração da Refinaria 

Presidente Bernardes, a primeira grande refinaria de petróleo do Brasil. Este 

crescimento nesta época é consolidado com o início das obras em 1959 da 

Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. A escolha de Cubatão para esta expansão 

industrial da RMBS, deve-se a sua localização favorável, em um conjunto de fatores 

como proximidade do Porto de Santos, deslocamento rápido e próximo para a capital 

São Paulo e localização da Light – empresa geradora da energia (OLIVEIRA, 2018).  

No final dos anos 70, a cidade de Cubatão consolidava-se como o maior polo 

industrial da América Latina, fundamentadas na utilização grande de energia e 

atividade intensa nos setores siderúrgicos e petroquímico. Porém, todo esse 

crescimento e progresso levou rapidamente a Cubatão ser conhecida como o “Vale 

da Morte” com uma grande variedade de problemas ambientais (OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2015). 

Na década de 1990, houve um rápido crescimento no setor de Petróleo e Gás, 

com a descoberta do Pré-Sal, gerando um aumento de tráfego marinho e dutoviário, 
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a partir de investimentos na construção de estaleiros e gasodutos em toda a região 

Sudeste (CARVALHO, 2022; PETROBRÁS, 2018). 

 

1. 4 Desenvolvimento turístico da RMBS 

 

A partir da segunda metade do século 20, a RMBS apresentou uma grande 

expansão no turismo balneário, que causou grandes transformações na região, com 

construções de residências de veraneio em todas as cidades que fazem parte da 

Baixada Santista. As orlas praianas foram modificadas, destacando-se principalmente 

os grandes prédios em Santos, que formam um paredão de arranha-céus. Todo esse 

contingente de extensa ocupação turística, aliada a fatores citados anteriormente, 

como migrações, imigrações, modificações urbanísticas e desenvolvimento industrial, 

levaram a um grande contingente de degradação ambiental na região (POZO, CLARO 

e TACHIZAWA, 2011; CARRIÇO e SALEME, 2018; TELES e NOGUEIRA, 2016).  

 

1.5 Degradação ambiental da RMBS 

 

Em uma economia essencialmente agrícola, a ocupação humana ocorre de 

forma espaçada (poucas pessoas ocupando uma grande porção de terra). Com a 

revolução industrial e consequente aumento de produção e consumo em uma forma 

cíclica, as indústrias passam a concentrar milhares de pessoas em um espaço 

pequeno comparado com a economia agrícola, concentrando ferramentas e máquinas 

necessárias para a produção. Esta mudança tem como consequência os 

trabalhadores fixarem residências em locais relativamente próximos ao seu local de 

trabalho formando aglomerados urbanos (MELLO, TOPPA, et al., 2013; CUNHA e 

OLIVEIRA, 2015). 

Todo o desenvolvimento descrito anteriormente relacionado ao porto de Santos, 

indústrias no Polo de Cubatão e expansão dos núcleos residenciais, ocuparam a 

inicialmente a planície costeira invadindo áreas como Manguezal, Restinga e Mata 

Atlântica, sem planejamento ambiental e ignorando o Desenvolvimento Sustentável. 

Além de toda a destruição total e parcial de biomas da região, os efluentes das 
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indústrias siderúrgica de fertilizantes e de petróleo, constituem mais de 90% dos 

poluentes lançados no meio ambiente. Deve-se acrescentar também a este contexto, 

as fontes poluentes de origem portuária, onde os resíduos gerados no porto a partir 

da manipulação, estocagem e movimentação de cargas  (MESQUITA, 2011), são 

normalmente lançados diretamente no meio ambiente (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE DE SANTOS, 2021; GARCEZ, 2013; OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015). 

Outro fator a ser levado em consideração para degradação da qualidade 

ambiental do ambiente da RMBS são os lixões. Até a década de 1980, 90% do lixo 

recolhido pelas prefeituras da Baixada Santista eram dispostos em lixões a céu aberto 

ou aterros recobertos por sedimentos. Alguns resíduos industriais também foram 

depositados de forma irregular na região, apresentando alta toxicidade, persistência e 

bioacumulação. Como exemplos principais, pode-se citar os depósitos de 

organoclorados da Rhodia em Cubatão e São Vicente e o Lixão de Pilões, muitas 

vezes utilizado de forma irregular para a disposição de resíduos industriais contendo 

organoclorados, metais pesados e outros poluentes (CARVALHO, 2011; MELLO, 

TOPPA, et al., 2013).  

Como outras fontes de contaminação, pode-se destacar os resíduos das 

ocupações urbanas dos bairros Cota localizados na Serra do Mar, os contaminantes 

atmosféricos das Indústrias da Baixada Santista que precipitam para o solo, os 

passivos ambientais de aterros irregulares e outras fontes diversas (CARVALHO, 

2011). 

 

1.6 Impactos ambientais 

 

A RMBS é considerada uma das condições mais críticas do Brasil em relação à 

poluição ambiental, principalmente o Complexo Estuarino de Santos e São Vicente, 

onde observa-se várias formas de contaminação em solo, recursos hídricos, ar 

atmosférico e organismos. Pode-se citar a bioacumulação de contaminantes acima do 

recomendado para consumo humano em crustáceos e outros organismos, bem como 

valores elevados de poluentes em sedimentos (TREVIZANI, 2018; LAMPARELLI, 

2011). 
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Pode-se citar também ao avaliar a qualidade de sedimentos no complexo 

estuarino de Santos e São Vicente, uma grande concentração de metais na área 

interna do estuário e próxima ao emissário e na região leste da baía de Santos. Outros 

poluentes encontrados em grande proporção foram os Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HPA), principalmente no canal de Santos (TREVIZANI, 2018;  

GOBBATO, 2012; ABESSA, 2002).  

Outro trabalho importante observou a bioacumulação de hidrocarbonetos 

aromáticos, surfactantes e de metais pesados como Cádmio, Cromo, Chumbo e 

Mercúrio em mexilhões na baía de Santos (OLIVEIRA, 2018; CAMARGO, 2018; 

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015).  

 

1.7 Metais 

 

O desenvolvimento da civilização depende do surgimento de novos materiais, 

novas tecnologias e oportunidades. Inseridos neste contexto pode-se citar os metais 

e suas ligas, o concreto, o aço e os polímeros, materiais que possibilitaram um grande 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do homem. Os metais são usados 

a mais de 10 mil anos. São utilizados em sua forma metálica, na constituição de 

diversos compostos químicos e no preparo de ligas ferrosas e não ferrosas. 

(BAUMGARTENER e MIRANDA, 2021; ATKINS, 2012). 

Como características importantes dos metais estão suas propriedades físico-

químicas que possibilitam seu amplo uso. Entre essas características pode-se citar: 

• Maleabilidade e Ductibilidade 

• Facilidade para a formação de ligas de grande importância 

• Excelentes condutores de calor e eletricidade 

• Brilho metálico característico com altos índices de reflexão. 

Essas características, aliadas a capacidade cada vez maior de extrair os 

minérios e isolar os metais a partir de suas minas no meio ambiente, possibilitaram o 

uso cada vez maior de materiais contendo metais com grande importância para o 

nosso cotidiano e  também de aplicações tecnológicas cada vez mais complexas 

(OLIVEIRA e MENDONÇA, 2018; QUEIROZ, 2020; LEE, 1999).  
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1.7.1 Metais Pesados e não pesados 

 

O termo metais pesados, bem como sua definição e legislação tem sido usado 

de forma equivocada em diversas publicações relacionadas a seus riscos químicos. 

Normalmente são citados como grupo de elementos sempre associados a 

contaminação e toxicidade. Mesmo os diversos regulamentos legais sobre o tema 

divergem entre si, apresentando listas diferentes entre eles. Assim, torna-se 

necessário uma definição mais precisa destes elementos químicos, utilizando 

conceitos de Química fundamental e não apenas relacioná-los com sua toxicidade 

(LIMA e MERÇON, 2011; DUFFUS, 2002).  

De uma forma geral, metais são definidos quimicamente como “elementos que 

conduzem eletricidade, têm um brilho metálico, são maleáveis e dúcteis, formam 

cátions e têm óxidos básicos” (LIMA e MERÇON, 2011; ATKINS e JONES, 1997). Em 

relação aos metais pesados, várias definições já foram apresentadas baseadas em 

critérios diferentes como densidade, massa atômica relativa, número atômico, 

propriedades químicas, e outros critérios em sua maioria incompletos e com 

problemas em sua definição. Devido a variabilidade em torno do conceitos envolvidos, 

outros critérios  como biodisponibilidade, fatores ambientais e toxicológicos foram 

associados a definição de metais pesados, indicando a necessidade de uma relação 

multi e interdisciplinar para uma melhor compreensão desta classe de elementos 

químicos (PAULA, 2006; LIMA e MERÇON, 2011). 

Assim, de uma forma geral, metais pesados são aqueles com uma densidade 

específica maior que 5 g/cm3, podendo afetar o meio ambiente e os seres vivos 

(JARUP, 2003). Quando em baixas concentrações, alguns metais pertencentes a este 

grupo, são essenciais para manutenção de funções químicas e biológicas em seres 

vivos, porém em altas concentrações são prejudiciais à saúde (JAISHANKAR e AL, 

2014). 

1.7.1.1 Alumínio 

 

O Alumínio pertence ao grupo 13 da tabela periódica. Na natureza pode ocorrer 

combinados com outros elementos na forma de hidróxidos, óxidos e silicatos e 
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também podem formar complexos com matéria orgânica. Possui várias utilizações em 

nosso cotidiano como embalagens para alimentos e utensílios domésticos, na 

fabricação de diversas ligas metálicas de amplo uso e em diversos ramos industriais 

como construção civil, aeroespacial, automobilístico, elétrico e eletrônico. Compostos 

de alumínio, são utilizados no tratamento de água como coagulantes e também na 

indústrias farmacêutica como antiácidos e cosméstica como antiperspirantes e 

adstringentes (CETESB, 2021). 

 

1.7.1.2 Arsênio 

 

O arsênio, é um metal que pertence ao grupo 15 da tabela periódica, juntamente 

com o nitrogênio, fósforo, antimônio e bismuto. Esses elementos estão entre os mais 

importantes para a vida, geologia e indústria. O arsênio existe em duas formas sólidas: 

o arsênio amarelo e o arsênio cinza ou metálico, sendo que a forma amarela é 

transformado no arsênio metálico mais estável por exposição à luz. (WELLER, 

OVERTON, et al., 2017).  

O Arsênio em sua forma metálica, pode ser utilizado na produção de diversas 

ligas com cobre e chumbo. Seus principais usos como ligas estão em componentes 

eletrônicos como diodos lasers, circuitos integrados, células solares, componentes 

microeletrônicos, etc. Pode ser utilizado como metal também na produção de 

cerâmica, vidro e pigmentos. Pode estar presente também em diversos compostos 

como descolorante, conservante de couro e madeira, fungicidas, herbicidas e 

desfolhantes (CETESB, 2021). 

 

1.7.1.3 Cádmio 

 

O cádmio é um metal de transição que pertence ao grupo 12 da tabela periódica. 

Normalmente é encontrado como sulfitos juntamente a minérios de zinco, cobre e 

chumbo. Na forma metálica é utlizado principalmente em aço galvanizado como 

anticorrosivo. Já o sulfeto de cádmio pode ser utilizado como pigmento em plásticos 

e outros compostos em pilhas, baterias recarregáveis, componentes eletrônicos e 

reatores nucleares (CETESB, 2021).  
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1.7.1.4 Chumbo 

O chumbo pertence ao grupo 14 da tabela periódica, cujos elementos são 

essenciais para a indústria e a natureza. Devido ser um elemento que apresenta como 

propriedade física a maleabilidade, entre os seus principais usos está a fabricação de 

encanamentos e soldas. Porém, o surgimento de novas legislações em vários países 

não permitem mais essas aplicações,  devido a preocupação com o envenenamento 

por chumbo. O seu baixo ponto de fusão permite o seu uso em soldas, e a sua alta 

densidade (11,34 g/cm3), explica o seu uso em munições e na proteção com 

blindagens contra radiações ionizantes. Outra aplicação importante envolve a 

utilização do óxido de chumbo em vidros para aumentar o seu índice de refração.  

A principal rota de obtenção do chumbo é a partir de seus minerais como 

sulfetos, que são posteriormente convertidos em óxidos e finalmente reduzidos a 

forma metálica pelo carbono em um alto-forno. (WELLER, OVERTON, et al., 2017). 

 

 

1.7.1.5 Cobre 

 

O Cobre pertence ao grupo 11 da tabela periódica que contêm outros elementos 

bem conhecidos como Prata e Ouro. O metal é de grande ocorrência na natureza, 

onde em sua forma metálica devido a sua maleabilidade é utilizado em vários produtos 

de nosso cotidiano como encanamentos, tubulações, fios elétricos, moedas. O cobre 

também pode-se combinar com outros metais na forma de chapas metálicas e ligas 

de grande importância. Já os compostos de cobre podem ser utilizados como aditivo 

e preservação de alimentos, tratamento de água, agricultura e outras aplicações de 

importância CETESB, 2021).  

 

1.7.1.6 Cromo 

 

O cromo é um metal de transição que pertence ao grupo 6 da tabela periódica. 

Normalmente na natureza é encontrado na forma de óxido, podendo ser reduzido a 

cromo metálico com carbono, que é um reagente de baixo custo. Pode também ser 
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encontrado na forma metálica em pequena proporção e amplamente distribuído na 

crosta terrestre na forma do óxido misto cromita, FeCr2O4. Como propriedades 

importantes destaca-se a sua dureza e a extrema resistência à corrosão. Essas duas 

propriedades aliadas, possibilitam a principal utilização do cromo como componente 

do aço inoxidável na proporção de 10 a 40%. Pode ser utilizado também em 

revestimentos e proteção metálica em um processo conhecido como “cromagem”, 

garantindo uma superfície resistente e brilhante. Outras possíveis aplicações 

envolvem os sais de cromo, que podem ser utilizados como conservante, corantes, 

pigmentos e catalisadores. Biologicamente o Cromo no estado de oxidação +3 é 

essencial aos seres humanos em mecanismos que envolvem a regulação dos níveis 

de glicose. Também é utilizado em suplementos alimentares. O excesso de cromo 

trivalente ou no estado de oxidação +5, apresenta toxidez elevada e é carcinogênico. 

(WELLER, OVERTON, et al., 2017).  

 

1.7.1.7 Ferro  

 

O Ferro pertence ao grupo 8 da tabela periódica e é o elemento de transição 

mais importante e o metal mais utilizado entre todos os metais. Além de sua utilidade  

indiscutível na fabricação de aço, tem uma importância biológica muito grande, devido 

aos seus compostos participarem de várias funções como transporte de elétrons em 

plantas e animais, transporte de oxigênio nos mamíferos, no armazenamento de 

oxigênio (mioglobina), absorção de ferro e componente de enzimas entre outras 

funções importantes. O aço produzido através do ferro, tem múltiplas aplicações como 

construção de pontes, navios, caldeira, trilhos etc (LEE, 1999). 

 

1.7.1.8 Manganês 

 

O Manganês ocorre na natureza combinado com outros elementos químicos 

como oxigênio, enxofre e cloro. Em sua forma inorgânica extraído do minério, pode 

ser utilizado na fabricação de ligas metálicas como o aço e outras aplicações de 

extrema importância como composição de fertilizante, indústria de couro e têxtil, 

palitos de fósforos, pilhas, entre outras aplicações. Na forma de permanganato de 

potássio, pode ser utilizado no tratamento de doenças de pele, como oxidante e 
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branqueador. Como composto orgânico pode ser utilizado como contraste de 

ressonância magnética nuclear e como fungicida. Nos Estados Unidos, um de seus 

compostos orgânicos é utilizado como aditivo na gasolina (CETESB, 2021).  

 

1.7.1.9 Mercúrio 

 

O mercúrio é um metal de transição que pertence ao grupo 12 da tabela 

periódica.  É o único elemento químico metálico que é líquido à temperatura ambiente, 

devido a uma série de combinações únicas de sua estrutura atõmica. O mercúrio 

metálico é obtido a partir do minério cinabre (HgS), após processo de ustulação para 

eliminar o enxofre, e posterior destilação para obtenção do metal líquido. Em sua 

forma elementar, o mercúrio é utilizado em termômetros, em lâmpadas e em várias 

ligas metálicas. Também são conhecidos pigmentos vermelhos contendo substâncias 

a base de mercúrio em sua composição.  De forma semelhante ao chumbo,  com a 

crescente preocupação ambiental e novas legislações em vários países, a utilização 

de mercúrio vem sendo probida em muitos produtos e aplicações.  Sua toxicidade é 

bem alta e conhecida, não tendo um papel biológico conhecido (WELLER, OVERTON, 

et al., 2017).  

 

1.7.1.10 Níquel  

 

O Níquel é um metal prateado com propriedades importantes como 

maleabilidade e ductibilidade. Forma compostos inorgânicos solúveis como hidróxidos  

e sais diversos como cloretos, sulfatos e nitratos, e alguns compostos insolúveis na 

forma de sulfetos e óxidos. Tem ampla utilização em diversos processos industriais 

como produção de aço, galvanoplastia de cromo, catalisador de algumas reações 

importantes, produçao de moedas, pigmentos, próteses diversas, baterias e ligas 

metálicas (CETESB, 2021).  

 

1.7.1.11 Zinco 

O Zinco pode ser encontrado na crosta terreste principalmente na forma de 

compostos. Suas principais aplicações estão nos eletrodomésticos, construção civil, 
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indústria automobilística. Pode ser utlizado em processos de galvanização, ligas 

diversas, indústrias de cerâmica, tintas, borrachas, têxtil, pilhas, tintas, bloqueadores 

solares, trabamento de micose e acne, xampu anticaspa e desodorantes (CETESB, 

2021).  

 

1.7.2 Doenças associadas aos metais encontrados na água 

 

Os metais pesados podem ser absorvidos pelos seres vivos através de várias 

formas, como processos industriais e seus resíduos sólidos, efluentes líquidos e 

emissões gasosas, alimentos contaminados, fontes naturaís de água e produtos 

comerciais. Entre os metais com maior potencial de dano para a saúde, pode-se citar 

o arsênio, mercúrio, alumínio, zinco, cobre e chumbo (ZENDRON, 2015).  

A absorção destes metais pelo homem através de poluentes diversos, provocam 

modificações nas estruturas celulares de nosso organismo. Estes elementos químicos 

formam complexos celulares que podem inativar os sistemas enzimáticos ou modificar 

a estrutura das proteínas, levando a disfunção e morte celular. Entre os sistemas mais 

afetados estão os sistemas nervoso central, cardiovascular, hematopoiético, renal, 

nervoso periférico e do trato gastrointestinal. O nível de toxicidade e sua gravidade, 

dependem do metal pesado envolvido, do teor da exposição, tipo de composto 

orgânico ou inorgânico absorvido, seu modo de exposição (aguda ou crônica), idade 

do indivíduo e o tempo de exposição. Quando absorvidos pelo ser humano, podem 

produzir substâncias químicas de grande reatividade como radicais livres, que pode 

peroxidar lipídeos, degradar proteínas e causar danos ao DNA (ZENDRON, 2015). 

Os efeitos biotóxicos dos metais pesados em nosso organismo, quando em 

limites acima do permitido apresentam características particulares de acordo com 

cada metal. Porém, alguns danos potenciais podem ser generalizados para este grupo 

de elementos, como tremor, diarreia, distúrbios gastrintestinais, paralisia, convulsões 

e vômitos. A toxicidade pode ser aguda ou crônica, com efeitos neurotóxicos, 

carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos (DURUIBE, 2007). 

 



29 
 

 

1.7.2.1 Alumínio 

 

O alumínio pode ser liberado para o meio ambiente por processos naturais como 

erosão natural do solo e liberação de gases vulcânicos, como também através de 

atividades antropogênicas como mineração, atividade agrícola e combustão de 

carvão. Sua concentração na água depende de fatores físicos, químicos e geológicos, 

podendo chegar em valores acima de 90 mg/L em recursos hídricos afetados por 

atividades de mineração. Na água potável, sua concentração depende principalmente 

da sua presença em fontes naturais e em compostos a base de alumínio foram usados 

como coagulantes no tratamento de água. Normalmente é comum encontrarmos 

alumínio residual na água destinada ao abastecimento público, sendo que o metal é 

frequentemente associado à etiologia ou patogênese da doença de Alzheimer, apesar 

que ainda é inconclusivo referir-se ao alumínio como elemento causal da doença. 

Porém, alguns estudos evidenciam que a ingestão de água contendo o metal, pode 

apresentar danos à saúde, em especial a nível neurológico (ROSALINO, 2011) 

A ingestão de Alumínio ocorre principalmente por via oral ou inalatória.  A 

ingestão do metal ocorre principalmente em composto usados como aditivos de 

alimentos, ou uso regular de antiácidos e analgésicos tamponados com compostos 

contendo alumínio em sua composição. Sabe-se que o metal é pouco tóxico quando 

a exposição humana ocorre em curto espaço de tempo (MARTINEZ, 2017).  

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), classifica os processos 

de produção de Alumínio como cancerígenos para o ser humano, com trabalhadores 

da indústria de alumínio apresentando câncer de pulmão e bexiga (CETESB, 2021). 

 

1.7.2.2 Arsênio  

 

A liberação do arsênio para o meio ambiente pode ocorrer de duas formas: 

naturais (vulcões e poeira) e antropogênica. Esta última forma de liberação pode 

ocorrer através da incineração de resíduos urbanos, combustão de carvão, combustão 

de madeira, agrotóxicos e mineração. Normalmente o arsênio é insolúvel em água, 

mas muitos compostos são solúveis, podendo contaminar os recursos hídricos 
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superficiais quanto subterrâneos. O mecanismo desta contaminação pode acontecer 

pela dissolução de rochas e minérios e por efluentes industriais (resíduos de 

mineração) e deposição atmosférica (CETESB, 2021).  

No solo, o arsênio forma compostos que podem por lixiviação atingir os depósitos 

de água subterrâneos, ou também atingir águas superficiais, sofrendo bioacumulação 

em grãos e vegetais (FARIAS, 2016; TREVIZANI, 2018; CARVALHO, 2013) .  

Analisando-se o Arsênio e sua relação com a saúde humana, o elemento 

químico é paradoxal. É um componente natural do organismo, participando de funções 

acredita-se que essenciais, é comprovadamente carcinogênico, mas também é 

utilizado em alguns medicamentos contra algumas formas de câncer (SILVA, BARRIO 

e MOREIRA, 2014) 

O Arsênio é um semimetal potencialmente tóxico e cancerígeno. Pode ser 

ingerido pelo ser humano através de água contaminada por processos industriais, 

pesticidas à base de arsênio e disposição inadequada de produtos químicos contendo 

o elemento (JAISHANKAR e AL, 2014).  

De forma semelhante ao chumbo e mercúrio, a toxicidade do arsênio depende 

da forma química ingerida. Pode coagular proteínas, formar complexos com 

coenzimas e inibir a produção de ATP durante a respiração. É potencialmente 

cancerígeno e pode causar um transtorno autoimune confundido com a síndrome de 

Guillain-Barré, resultando em inflamação dos nervos e causando inflamação muscular 

(DURUIBE, 2007). Ingestão de grandes quantidades de arsênio, pode causar 

sintomas gastrintestinais, distúrbios no sistema cardiovascular e sistema nervoso 

central, depressão, hemólise, melanose, polineuropatia e alterações gangrenosas 

(JARUP, 2003).  

Quanto aos seus efeitos na saúde humana, o metal em sua forma inorgânica é 

altamente tóxico, sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS uma 

das 10 maiores preocupações para a saúde pública . Sua ingestão de forma não 

ocupacional, ocorre principalmente por água e alimentos contaminados, 

principalmente frutos do mar, carnes e grãos. Também é encontrado em menor 

concentração em derivados de leite, frutas e vegetais (SOUZA, CARNEIRO, et al., 

2015; ALVES e RIETZLER, 2015).  
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A intoxicação pode ocorrer de forma aguda ou crônica. Na exposição aguda, 

podem causar vários sintomas como dor abdominal, fraqueza, dores musculares, 

diarreia e vômito. Já a exposição crônica pode causar o envenenamento gradual de 

arsênio. Entre os principais sintomas relatados pela OMS para esta última condição, 

estão lesões dérmicas, algumas formas de câncer de pele, bexiga e pulmão, 

neuropatia e efeitos no sistema cardiovascular. A IARC classifica o arsênio e seus 

compostos como cancerígenos para o homem (Grupo 1 – carcinogênico a humanos) 

(EQUIPE ECYCLE, 2022; CETESB, 2021).  

 

1.7.2.3 Cádmio 

 

As principais fontes de contaminação antropogênicas estão nas atividades de 

mineração e a industrialização de produto com cádmio, como pigmentos, baterias, 

ligas metálicas, componentes eletrônicos entre outros. Outras fontes possíveis de 

contaminação são produtos em que o cádmio é constituinte do material processado 

ou consumido como fertilizantes, ligas de outros metais, emissões das indústrias de 

ferro e aço, combustíveis fósseis e cimento (GARCIA, 2017; SOUSA, 2016).  

O Cádmio é considerado o sétimo metal pesado mais tóxico. Foi usado pela 

primeira vez para substituir o estanho na indústria e como pigmento em tintas. Na 

atualidade é muito usado na produção de ligas especiais, pigmentos e em sua maior 

parte em baterias recarregáveis. A exposição ao ser humano pode ser por inalação 

ou ingestão na forma aguda ou crônica. O seu mecanismo de toxicidade pode ser 

através de sua ligação com proteínas ricas em cisteína. No fígado, este complexo 

metal-proteína, causa hepatotoxicidade. Em uma próxima etapa se acumula no rim, 

causando nefrotoxicidade. Outro fator importante é sua capacidade de substituir o 

zinco, inibindo sua ação de eliminar radicais livres dentro de uma célula 

(JAISHANKAR e AL, 2014).  

Além destas formas de contaminação de toxicidade, o cigarro também é 

considerado uma das maiores fontes de ingestão de cádmio pelo ser humano, sendo 

que o fumo pode aumentar de 4-5 vezes a quantidade de metal no sangue de um 

fumante em relação ao não fumante (JARUP, 2003). 
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Além disso, o cádmio se inalado na forma de vapor ou partículas pode ser fatal. Pode 

também causar além das lesões nos rins já citadas, em um estágio final falhas 

crônicas no sistema renal. Outro problema relatado em indivíduos contaminados com 

cádmio é a baixa densidade mineral óssea, causada por danos do metal ao esqueleto 

(JARUP, 2003). 

A presença de cádmio como impureza no zinco em tubulações galvanizadas, 

soldas e parte metálicas, podem contaminar a água potável. Em recursos hídricos, o 

metal pode ser bioacumulativo em mamíferos, peixes, plantas aquáticas e 

invertebrados. Pode ser encontrado em concentrações elevadas em moluscos e 

crustáceos (DAMASCENO, 2016; SILVA e LACERDA, 2013).  

As principais rotas e exposição e absorção do metal para a população são os 

alimentos, como laticínios, ovos, carnes e peixes e o hábito de fumar. Folhas de 

tabaco acumulam naturalmente o cádmio em grande quantidade, sendo que 10% do 

metal presente na folha é inalado e destes 50 % é absorvido no pulmão (LIMA, 2012; 

FERNANDES e MANZINI, 2016).  

Pode ocorrer também exposição por ingestão de bebidas e alimentos, causando 

náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. Um caso conhecido contaminação 

ocorreu no Japão, onde água originada de efluentes de mineração às margens de um 

rio eram descartadas, contaminando plantações de arroz (RODRIGUES, PONTES, et 

al., 2017). Como consequência, surgiu uma doença caracterizada por extrema dor, 

fragilidade óssea e danos renais. Esta doença é uma combinação de osteomalácia e 

osteoporose, com fraturas múltiplas espontâneas nos ossos. No caso se inalação de 

material aquecido contendo Cádmio e seus fumos, pode levar a pneumonite química 

e edema pulmonar. A contaminação por via inalatória também pode causar destruição 

das células epiteliais do pulmão, com edemas, traqueobronquite e pneumonite. Já no 

caso de exposição crônica, os principais efeitos são doença pulmonar obstrutiva, 

enfisema e distúrbios renais (NETO, 2020) .  

Um recente estudo envolveu a contaminação do solo por uma empresa de 

beneficiamento de chumbo que descartava seus resíduos tóxicos sem nenhum 

tratamento a céu aberto contaminando o solo e a população. As escórias ricas em 

cádmio e chumbo contaminaram os cultivos alimentícios das pessoas da região, 
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podendo gerar uma série de doenças como o saturnismo em crianças (MARTINS, 

2016).  

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer – IARC, o 

cádmio e seus compostos são  classificados dentro do Grupo 1 – cancerígenos para 

o ser humano, principalmente pelos casos de tumores pulmonares encontrados em 

trabalhadores e animais com absorção de cádmio por via inalatória (CETESB, 2021). 

 

1.7.2.4 Chumbo 

 

As principais atividades antropogênicas responsáveis pela liberação de chumbo 

para o meio ambiente são as fábricas de baterias e emissão de fundições. Pode ser 

encontrado na forma particulada na atmosfera, no solo através de precipitação 

atmosférica e em corpos hídricos através da eliminação de efluentes industriais, 

principalmente através das usinas siderúrgicas. Pode estar presente na água de 

torneira também, através da dissolução de tubulações, soldas, acessórios e conexões 

contendo chumbo. Importante relatar que houve um declínio de chumbo na atmosfera, 

após a proibição do uso de chumbo tetraetila como antidetonante na gasolina em 

vários países, inclusive no Brasil. Pode também formar uma mistura de compostos em 

contato com o ar, dependendo das condições do local para onde ele é eliminado. A 

exposição e contaminação de chumbo para o meio ambiente, ocorre principalmente 

por processos industriais, fumo, alimentos, pintura de casa, canos de encanamento, 

baterias e recursos hídricos (JAISHANKAR e AL, 2014). 

O chumbo tem como principais vias de exposição a oral e a inalatória. Os 

compostos orgânicos de chumbo, como o chumbo tetraetila e tetrametila, são 

absorvidos como gases no trato respiratório. Como principais fontes de exposição 

podem-se citar os cigarros, cosméticos, tinturas para cabelos, soldas, pesos de pesca, 

cerâmicas esmaltadas e munições. A maioria do chumbo absorvido pelo organismo é 

através de alimentos, sujeiras e poeiras contendo o metal (CRUZ, 2012). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) se uniu ao Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) em um programa global para eliminar as tintas contendo 

chumbo em sua composição, resultando em legislações como a número 11762 de 
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2018 no Brasil que limita o máximo de chumbo em tintas mobiliárias e em outros 

materiais (NASCIMENTO, 2018).  

A ação tóxica do chumbo no homem, ocorre devido a sua capacidade de 

substituir outros íons bivalentes como Ca2+, Mg2+, Fe2+ e outros cátions monovalentes 

como o Na1+. Esta substituição interfere diretamente no metabolismo biológico celular, 

interferindo e modificando vários processos como a adesão celular, sinalização intra 

e intercelular, transporte iônico, liberação de neurotransmissores e regulação 

enzimática, entre outros processos. A substituição do cálcio afeta a proteína Quinase 

C, interferindo no armazenamento de informações e memória (JAISHANKAR e AL, 

2014). 

O chumbo ao ingressar no organismo se distribui em diversos órgãos como 

cérebro, rins, fígado e nos ossos. Pode causar danos a diversos sistemas entre eles 

o neurológico, hematológico, gastrintestinal, cardiovascular, reprodutor e renal. 

Contaminações a longo prazo podem resultar em hipertensão, problemas renais e 

diversos efeitos neurológicos. O chumbo em concentrações altas em mulheres 

grávidas pode provocar aborto espontâneo, natimorto, nascimento prematuro e bebês 

com baixo peso no nascimento. As crianças com longa exposição e consequente 

absorção podem ter sérios problemas de saúde como danos ao metabolismo da 

vitamina D, alterações renais e anemia. Mesmo a exposição a níveis baixos de 

chumbo pode causar nas crianças danos neurológicos, comportamento antissocial, 

diminuição de QI, déficit de atenção e outros problemas de aprendizagem (RIBEIRO 

e VALE, 2017; MELLO-DA-SILVA e FRUCHTENGARTEN, 2005; MARTINS, 2014; 

CRUZ, 2012) .  

O chumbo é considerado entre os metais pesados, o de maior toxicidade, sendo 

que outros problemas para o ser humano podem ocorrer através da sua  ingestão  

como efeito teratogênico, inibição da síntese de hemoglobina, mau funcionamento dos 

rins, interferências no sistema cardiovascular, danos agudos e crônicos no sistema 

nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). Pode também afetar as 

crianças através do desenvolvimento cerebral deficiente, resultando em um baixo 

quociente de inteligência (QI) nas crianças contaminadas (DURUIBE, 2007). 

Um importante estudo realizado na região de Santo Amaro na Bahia, evidencia 

desde a década de 1970,  a contaminação do local por metais pesados por uma 
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indústria multinacional, a partir de análises iniciais da água dos rios da região e sangue 

de trabalhadores da fábrica e pescadores. Durante 40 anos, teses, dissertações, 

artigos e relatórios técnicos foram elaborados sobre o assunto, sinalizando a 

existência de contaminação ambiental, mesmo após 20 anos do fechamento da 

empresa metalúrgica responsável pelo problema, mostrando a pouca atuação do 

poder público na região. Vários casos de intoxicação surgiram na região, com crianças 

nascendo contaminadas já com chumbo, mesmo após o fechamento da fábrica 

(ANDRADE e MORAES, 2013)  

Quanto a carcinogenicidade, os compostos inorgânicos de chumbo, são 

classificados no Grupo 2A pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer – IARC, 

ou seja, como prováveis cancerígenos para o ser humano. Já o chumbo metálico é 

classificado como 2B, ou seja, possível cancerígeno (CETESB, 2021). 

 

1.7.2.5 Cobre 

  

Apesar  do cobre ser abundante na natureza na forma de sais diversos, na sua 

forma elementar ele não se degrada no ambiente. Devido a suas excelentes 

propriedades físico-químicas como maleabilidade e ductibilidade, ele está presente na 

natureza a partir de diversas atividades antropogênicas como fundição, mineração, 

queima de carvão como fonte de energia e como componente de incineração de 

resíduos. Pode ser encontrado no ar na forma de pequenas partículas de cobre e 

óxidos de cobre proveniente da combustão de materiais. Outras fontes 

antropogênicas de cobre são nos animais (ostras e mexilhões), plantas, alimentos e 

bebidas (SANTANA, 2018; SARAIVA, 2014; SEMMLER, 2007). 

Apesar de poder ser absorvido pelo homem por inalação ou contato dérmico, 

sua principal forma de incorporação ao ser humano é via oral através da ingestão de 

alimentos ou água. Sais de cobre podem causar vômito, danos renais e hepáticos e 

anemia hemolítica aguda. Recursos hídricos contendo altas concentrações de cobre 

produzem náusea, diarreia, vômito e dor abdominal. Exposição crônica prolongada  

em crianças pode causar danos ao fígado. No caso de exposição ocupacional, na 

forma de cobre na forma de poeira e fumos, causam cefaleia, náusea, diarreia e 

irritação na boca, olhos e nariz (CETESB, 2021). 
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Estudo recente avaliou a presença e concentração de metais pesados no Rio do 

Sal em Sergipe e seu impacto na saúde humana. A análise de água do rio mostrou 

contaminação de vários metais prejudiciais à saúde humana. No caso do Cobre, sua 

análise resultou em valores 4 vezes maior que o permitido pelo CONAMA, 

principalmente por processos industriais e atividades agrícolas na região. Uma das 

principais doenças relacionadas a contaminação pelo cobre é a Doença de Wilson, 

onde ocorre uma disfunção genética com as gestantes apresentando altas 

concentrações do metal acumuladas no bebê, afetando fígado, cérebro e distúrbios 

neurológicos (ALVES, 2021) 

 

1.7.2.6 Cromo 

 

As atividades antropogênicas são as principais responsáveis pela contaminação 

de cromo ao meio ambiente. O refino do minério e seu tratamento, produção de ligas 

e outras emissões industriais contribuem para 40 % do metal disponível estar na forma 

hexavalente, altamente tóxica (OLIVEIRA, 2013).  

O Cromo pode ser encontrado em vários estados de oxidação, variando do Cr2+ 

ao Cr6+, sendo as formas mais comuns o cromo trivalente e o hexavalente, ambos 

tóxicos para animais, plantas e seres humanos. O metal pode ser encontrado na 

queima de petróleo e carvão, ferro cromado, catalisadores, aço cromado, fertilizantes, 

curtumes etc. Cromo também pode ser muito utilizado em indústrias metalúrgicas, 

galvanoplastia, produção de tintas e pigmentos e produção de papel. Como atividade 

antropogênica, o cromo é despejado no meio ambiente através de esgoto e 

fertilizantes e como rejeitos de práticas industriais. Dentre as espécies de cromo 

encontradas, a de maior toxicidade é a hexavalente Cr6+. Esta e a espécie trivalente 

Cr3+ podem atravessar facilmente a membrana celular. O Cr6+ e espécies redutoras 

biológicas como tióis e ascorbato, podem produzir espécies altamente reativas de 

oxigênio como peróxidos e radical hidroxila, causando danos ao DNA e proteínas. 

Devido a suas propriedades mutagênicas, Cr6+ é categorizado como carcinogênico 

para o ser humano (JAISHANKAR e AL, 2014). Estudos provaram um aumento de 

câncer de pulmão e estômago através de contaminação por água contaminada 

(SMITH e STEINMAUS, 2009).  
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Outra pesquisa recente relaciona a presença de cromo em águas subterrâneas 

com a mortalidade por câncer no estômago na população do Planalto Ocidental 

Paulista. Detectou-se e analisou-se concentrações de cromo total nas águas do 

Sistema Aquífero Bauru, com resultados que questionaram a qualidade da água 

oferecida à população. Uma das formas de Cromo encontradas é comprovadamente 

carcinogênica, expondo a população local a um risco aumentado para o câncer de 

estômago (OLIVEIRA, 2019) 

Grande parte da exposição humana ao cromo é através de alimentos como 

frutas, vegetais, carnes, frutos do mar, cereais, peixes, chá etc. Sua toxicidade 

depende principalmente de seu estado de oxidação (CÔNSOLO, 2015). O cromo (VI) 

é bem mais tóxico que o cromo (III). Ingestão aguda do cromo hexavalente pode 

causar falência renal aguda (SILVA, 2014).  

A principal rota de exposição ocupacional ocorre por inalação de ar contaminado 

com partículas de poeira contendo cromo (III) e cromo (VI), através de atividades 

antropogênicas como fabricação de cimento, soldagem, galvanização e mineração. 

Entre os principais sintomas da contaminação com o metal estão as dermatites de 

contato, ulcerações crônicas na pele e perfurações no septo nasal. 

Os compostos de cromo (VI) são classificados pelo IARC como cancerígenos 

para o ser humano (grupo I) (CETESB, 2021).  

 

1.7.2.7 Ferro 

 

O Ferro participa de inúmeros processos metabólicos em muitos organismos 

sendo um elemento essencial para o ser humano. Atua na síntese de DNA, transporte 

de elétrons e várias outras funções. Apesar desta importância para nosso organismo, 

seu acúmulo está ligado ao desenvolvimento e progressão de várias patologias. O 

excesso deste metal pode causar danos ao coração, fígado e sistema endócrino. A 

forma de acúmulo pode ser por ingestão do metal, doença hereditária 

(hemocromatose) ou exposição ocupacional (CÂMARA, 2013). 

 

 

1.7.2.8 Manganês 
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O Manganês e seus compostos podem estar presentes na atmosfera em 

suspensão,  através de atividades naturais como erosão de solo, emissões vulcânicas 

ou atividades antropogênicas como emissões industriais. No ambiente aquático, o 

Manganês pode acumular-se em organismos como algas e moluscos e também 

algumas espécies de peixes (ANSARI, 2011; SILVA, 2010).  

O metal é um componente essencial para o ser humano, atuando na estrutura 

óssea, sistema nervoso e processos reprodutivos. Para a população, a principal forma 

de ingestão é por consumo de alimentos. Nas atividades ocupacionais, os 

trabalhadores podem ser expostos a poeiras e aerossóis. Em altas concentrações, 

vários sintomas ocorrem como inflamação dos pulmões, insônia, perda de apetite, 

fadiga, cefaleia, tosse e naúsea. Níveis elevados de exposição podem causar efeitos 

neurológicos e neuropsiquiátricos, com sintomas diversos como distúrbios de 

comportamento e fala que levam ao manganismo, semlhante ao Mal de Parkinson. 

Outros sintomas são fraqueza, instabilidade emocional e alucinações (CETESB, 

2021).  

 

1.7.2.9 Mercúrio 

 

Os compostos orgânicos do mercúrio são os mais importantes do ponto de vista 

toxicológico, principalmente os que contêm os grupos metil, etil e propil ligados ao 

metal. A partir da Convenção de Minamata, que é um tratado internacional para a 

eliminação do mercúrio em pilhas, lâmpadas e equipamentos de saúde, a Anvisa com 

a resolução 173/2017 publicada no Diário Oficial da União, proibiu a partir de 2019 em 

todo o Brasil a fabricação, importação e comercialização de mercúrio metálico e da 

liga metálica para uso em termômetro, medidores de pressão e odontologia 

(LACERDA, DAMASO e GRAJEDA, 2018).  

O mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente, prateado, brilhante, 

extremamente tóxico e bioacumulativo. Sua presença em ambientes marinhos e 

outros recursos hidrológicos afetam potencialmente o meio ambiente. As atividades 

antropogênicas são a principal fonte de poluição por este metal, através da agricultura, 

eliminação de águas residuais, mineração, incineração e efluentes industriais 

descartados de forma inadequada. Também é muito utilizado em termômetros, 

hidrômetros, lâmpadas fluorescentes e como catalisador (CARVALHEIRA, 2012).  
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 Um de seus compostos mais tóxicos é o metilmercúrio, formado por 

microrganismos nos sedimentos da água, onde pode ser bioacumulativo na cadeia 

alimentar, chega ao homem em uma forma mais concentrada e perigosa 

(THEOPHILO, 2020) . 

O mercúrio pode existir em três formas principais: metálica, sais inorgânicos e 

compostos orgânicos, com toxicidade e biodisponibilidade diferentes. Nos recursos 

hídricos como lagos, rios e oceanos, o mercúrio é absorvido por micro-organismos, 

transformando-se em metil-mercúrio, espécie mais tóxica ainda que aquela 

originalmente foi descartada. Esta espécie é responsável por dano mitocondrial, 

peroxidação lipídica, formação de moléculas neurotóxicas. Outros possíveis 

problemas são distúrbios neurológicos em crianças cujas mães apresentavam níveis 

altos de mercúrio no organismo. O principal órgão afetado pelo mercúrio é o cérebro, 

porém pode também prejudicar qualquer outro órgão, causando mau funcionamento 

dos nervos e músculos. Os vapores de mercúrio podem causar bronquite, asma e 

outros problemas respiratórios. O mercúrio também interfere na integridade celular, 

causando a formação de radicais livres (JAISHANKAR et al, 2014; JARUP, 2003) 

A absorção pelo ser humano ocorre por caminhos diversos. Em relação ao 

mercúrio metálico, pode ocorrer através da inalação de vapores em consultórios 

odontológicos, fundições e outros ambientes ocupacionais, ou locais com 

derramamento ou liberação de mercúrio. Quanto aos compostos inorgânicos de 

mercúrio, a principal rota de contaminação também é ocupacional. Já para os 

compostos orgânicos de mercúrio, a principal rota de contaminação e absorção é o 

consumo de pescados e mamíferos marinhos que estejam contaminados com o 

metilmercúrio MeHg, uma das formas mais tóxicas do elemento químico. Este 

composto orgânico é rapidamente absorvido pelo trato gastrintestinal e distribuído no 

corpo, atravessando as barreiras placentária e hematoencefálica. A contaminação 

crônica do MeHg por meses pode levar a danos no sistema nervoso, áreas sensoriais 

e de coordenação. Crianças nascidas de mães contaminadas por metilmercúrio 

podem apresentar paralisia cerebral e desenvolvimento anormal, causando 

problemas para o sistema nervoso da criança em desenvolvimento, com impactos 

sobre a inteligência, memória, e retardo mental (MELLO-DA-SILVA e 

FRUCHTENGARTEN, 2005) 
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 . Importante destacar que a contaminação por pescados e mariscos está 

diretamente relacionada a quantidade do mercúrio presente nos animais (MUSTRA, 

RODRIGUES, et al., 2021; THEOPHILO, 2020; CARVALHEIRA, 2012). 

Quando inalado em altas concentrações, o vapor do mercúrio metálico pode 

causar danos severos ao pulmão rapidamente. Quando a inalação dos vapores ocorre 

de forma crônica em baixas concentrações, podem levar a insuficiência renal, 

problemas de memória, erupções cutâneas e distúrbios neurológicos. Já os 

compostos inorgânicos de mercúrio, quando ingeridos em grande quantidade podem 

provocar irritação e corrosão do sistema digestivo (BUENO, 2011; FARIA, 2003).  

Um dos maiores casos mundiais de intoxicação por mercúrio, ocorreu na baia de 

Minamata no Japão. No período de 1920 a 1960, uma fábrica utilizava mercúrio como 

catalisador na produção de compostos orgânicos. Durante boa parte deste período 

lançou mercúrio e óxido de mercúrio na baia como efluente industrial. As águas 

poluídas causaram a contaminação de moluscos e peixes com metilmercúrio. Como 

esses animais eram a principal fonte de alimentação dos moradores, no final da 

década de 50 começaram a aparecer os primeiros efeitos desta contaminação em 

crianças com sequelas diversas físicas e neurológicas, casos estes que se repetiram 

por muitos anos.  Este é um dos casos mais conhecidos no mundo, tanto pela sua 

gravidade, quanto pela extensa briga jurídica entre as famílias prejudicadas e a 

empresa (DA SILVA, 2017). 

Outros episódios relatados de intoxicação e mortes pelo mercúrio, envolvem o 

tratamento de sementes para plantio com fungicidas contendo mercúrio. O caso mais 

conhecido envolve o consumo de pão no Iraque, feito com grãos que foram tratados 

com fungicidas contendo metilmercúrio (CETESB, 2021).  

Em relação à contaminação de mercúrio em recursos hídricos, estudo recente 

mostrou a exposição das populações ribeirinhas ao mercúrio, a partir da ingestão de 

pescado contaminado nas bacias dos rios Tapajós e Madeira. As análises foram feitas 

em amostras de pescado e de cabelo da população do município de Imperatriz no 

Maranhão, às margens do rio Tocantins. Nesta região, ao contrário das populações 

ribeirinhas dos rios Tapajós e Madeira, os níveis de mercúrio, estavam abaixo do limite 

máximo de segurança para a ingestão do metal (FILHO, 2016) 

O metilmercúrio é classificado pela agência internacional de pesquisa em câncer 

– IARC, como grupo 2B, ou seja, possível carcinógeno humano (CETESB, 2021).  
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1.7.2.10 Níquel 

 

O Níquel pode estar presente em todo o meio ambiente através de processos 

físicos e químicos e pode ser transportado biologicamente por seres vivos. Pode 

ocorrer na forma de partículas finas na atmosfera, em solos agrícolas, contaminação 

de lixo municipal e de efluentes industriais. Também pode ocorrer exposição através 

de bijuterias, adereços de roupas causando dermatite de contato e também através 

do uso de tabaco e alimentos contaminados.  Seu contato com o ser humano pode 

ocorrer através de contato com a pele, ingestão de água e alimentos ou inalação de 

ar (ALVES, 2018).  

Em relação à exposição ocupacional, a principal via de contaminação é a 

respiratória, através de atividades como mineração, moagem, produção de aço, 

confecção de ligas e a fundição de minérios. Entre os principais sintomas e doenças 

dos trabalhadores contaminados estão dor de estômago, alterações sanguíneas e 

renais, bronquite crônica, câncer de pulmão e seios nasais e diminuição da função 

pulmonar (KIRA, 2014; CÔNSOLO, 2015). 

Apesar de o níquel ser considerado um micronutriente ou oligonutriente, sendo 

necessário ao corpo humano em quantidades extremamente pequenas, quando 

presente em altas concentrações é prejudicial à saúde humana. Estudo realizado na 

bacia do rio Jequitihonha, área conhecida por presença de garimpo, avaliou as 

concentrações de cobre, níquel, chumbo e zinco. No caso do Níquel, apesar de 

apenas um ponto de coleta estar acima o limite CONAMA, dentre treze pontos 

estudados, o estudo recomendou o acompanhamento da concentração do metal no 

recurso hídrico, devido a área ser um ambiente vulnerável devido às atividades de 

mineração (ARAÚJO, 2017) 

A IARC classifica o Níquel metálico como possível cancerígeno para o ser 

humano e seus compostos como possíveis causadores de câncer no pulmão, 

cavidade nasal e seios paranasais (CETESB, 2021).  

 

1.7.2.11 Zinco 

 

As principais atividade antropogênicas que causam a contaminação do meio 

ambiente são a mineração, produção de zinco metálico, produção de ferro e aço, 
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corrosão de estruturas galvanizadas, incineração de resíduos e uso de fertilizantes e 

agrotóxicos (RIBEIRO, 2010; NASCIMENTO, 2018).  

Estudo dentro da área de saúde coletiva, realizado nos municípios adjacente ao 

Arquipélago Carioca na vertente paranaense do Alto Rio Paraná, procurou mostrar a 

relação entre a contaminação dos recursos hídricos e o comportamento 

hidrogeoquímico. Vários elementos químicos foram analisados a partir da coleta de 

amostras de água, sendo que vários mostraram estar acima do valor permitido. Os 

elementos estudados que mostraram constância temporal e concentrações acima do 

permitido foram alumínio, chumbo, cádmio, ferro, manganês, cobre, fósforo além do 

próprio Zinco. Estes elementos podem estar relacionados a doenças do grupo 

respiratório, infecciosas e parasitárias e do aparelho genitourinário (SILVA, 2013) 

Nas atividade ocupacionais, a exposição de Zinco através de poeiras e fumos 

apresentam como sintomas febre, calafrios, desconforto pulmonar e gastroenterite. 

Até o momento pouco conhecimento tem-se sobre a exposição crônica. A ingestão de 

altas doses podem causar cólicas estomacais, vômitos e náuseas. Vários meses de 

ingestão de altas doses, podem estar relacionadas a anemia, diminuição do colesterol 

HDL e danos no pâncreas.  (CETESB, 2021).  

 

1.7.3 Metais pesados na região estuarina da Baixada Santista 

 

A região estuarina da Baixada Santista é reconhecida pela grande contaminação 

ambiental causada pela destinação inadequada de diversos resíduos tóxicos. Esta 

situação foi devida ao comportamento de diversas empresas que utilizaram a região 

como depósito de lixo industrial, atitude esta referendada pela leniência dos órgãos 

de fiscalização responsáveis (BRAGA, 2009). Devido ao grande polo industrial 

presente na baixada, esta contaminação acabou afetando muitas famílias que 

passaram a se estabelecerem em áreas do mangue e outras regiões marginais. Esta 

ocupação não planejada e totalmente desfavorável das famílias em áreas próximas a 

depósitos de lixo industrial ou áreas aterradas com descartes diversos das indústrias 

da região, ocorreu devido a condições socioeconômicas desta parcela da população, 

afetada pelo  crescimento das cidades da região (BRAGA, 2009).  

Em um amplo estudo realizado na região, determinou-se os teores de metais 

pesados em amostras dos rios da Baixada Santista e no solo, sedimentos, plantas e 
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animais do mangue. De acordo com os resultados obtidos, detectou-se presença de 

metais pesados em plantas e em animais ingeridos pela população como siris. Esta 

situação pode levar a bioacumulação destes metais, pelo consumo do crustáceo pela 

população local. Em relação as amostras de água dos rios, os teores de Cádmio, 

Chumbo estão acima do permitido pela CETESB,  Ministério da Saúde e CONAMA 

(MESQUITA, 2011; FORTUNATO, HYPOLITO, et al., 2012; FRUEHAUF, 2005). 

 

1.8 Geoprocessamento e Saúde Coletiva 

Analisando-se o binômio saúde-doença, não é suficiente considerarmos apenas 

sintomas e resultados de exames bioquímicos. O conceito de saúde insere-se e 

relaciona-se com condições de vida do indivíduo. Vários fatores participam do 

processo, como o ambiente, modo de vida, sistemas de serviços de saúde e biologia 

humana. Todos estes fatores interagem agindo sobre o problema de saúde de forma 

integrada (BRASIL, 2006).  

Com base nestes conceitos iniciais,  entra a relação entre o geoprocessamento 

e a saúde coletiva. No ambiente em que vivem, as pessoas consomem, produzem, 

estudam e acabam se expondo a situações que afetam direta ou indiretamente sua 

saúde. A vulnerabilidade de um local está ligada a suas condições como por exemplo 

existência ou não de saneamento, contaminação ambiental do solo, ar, recursos 

hídricos ou alimentos. Outros fatores importantes relacionados a um local, são a falta 

de recursos econômicos e consequente limitação de consumo de bens e serviços. 

Assim pode-se associar situação de saúde de um grupo populacional ao seu espaço 

geográfico, bem como as respostas sociais a esses problemas (BRASIL, 2006). 

Como preocupação principal da Epidemiologia, encontra-se relacionar o 

processo saúde-doença nos indivíduos e em populações. Já a Saúde e o 

Geoprocessamento, procura relacionar e associar a estrutura espacial e relações 

sociais com processos de doenças em coletividades.  

 

1.8.1 Sistema de Informações Geográficas 

 

O Sistema de Informações Geográficas – SIG, é de extrema importância para a 

Epidemiologia e Saúde Coletiva. Os dados apresentados no SIG têm capacidade de 
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atualização, compartilhamento, divulgação, armazenamento e gerenciamento de 

dados geográficos (CAVATORTA, PEREIRA e CALDANA, 2021; CAVALLARI, 

TAMAE e ROSA, 2007).  

O SIG é a mais ampla ferramenta de Geoprocessamento que pode englobar 

outras ferramentas como Cartografia Digital, Gerenciamento de Bancos de Dados 

Espaciais, Estatística Espacial, Sensoriamento Remoto e Georreferenciamento 

(BRASIL, 2007). 

Este conjunto de ferramentas são instrumentos que podem ser utilizados como 

indicadores Ambientais e de Saúde (SALES, 2019; PAVARINI, MENDIONDO e 

MONTAÑO, 2008). Os indicadores de uma determinada região podem: 

a) Detectar uma situação de risco relacionada a Saúde e Ambiente; 

b) Monitorar as tendências do ambiente e sua relação com a Saúde; 

c) Comparar diversas condições da área de estudo, identificando as prioridades 

de Intervenção (BRASIL, 2007). 

Desta forma, em um ambiente SIG, podemos analisar um evento ou problema 

no espaço estudado e sua relação com as variáveis e indicadores selecionados. Por 

exemplo pode-se relacionar a incidência de doenças como malária em áreas de 

favelas sem saneamento básico. Outro exemplo pode-se estudar a frequência de 

câncer em áreas contaminadas com metal pesado, para uma população sem acesso 

a água potável. Analisando-se os dados e os seus indicadores, pode-se estudar uma 

política de Intervenção na área estudada.  

 

1.8.2 Geoprocessamento, Impacto Ambiental e Saúde 

 

Um dos maiores desastres ambientais de nosso país aconteceu em Brumadinho 

(MG) com o rompimento de uma das barragens contendo rejeitos de mineração do 

minério de ferro. Aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos úmidos 

atingiu todo o vale, seus recursos hídricos e posteriormente a cidade. Através de 

imagens de satélite, toda a área de contaminação foi delimitada, comparando-se com 

mapas de setores censitários produzidos pelo IBGE, mostrando áreas povoadas 

potencialmente afetadas pela lama dos rejeitos. Também foram identificadas áreas 
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que se tornaram isoladas, perdendo seu acesso a vias principais. Esta situação de 

isolamento e consequente perda de acesso a serviços de saúde, indicam novas 

situações de saúde como doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade, 

doenças respiratórias, doenças infecciosas, crises hipertensivas, bem como o 

agravamento de doenças crônicas já existentes (ROMÃO, 2019).  

Realizou-se um importante estudo sobre Cubatão envolvendo população, 

espaço e meio ambiente, por meio da construção de indicadores socioambientais 

utilizando métodos de geoprocessamento e análise espacial de cartografias. A partir 

deste trabalho, estimou-se a vulnerabilidade socioambiental da população da área,  

aliada a dados socioeconômicos. Os resultados principais mostram intensa relação 

entre situações de suscetibilidade e pobreza, com as áreas de exposição a risco 

ambiental (ALVES, 2013). 

A Geografia mostra-se de extrema importância para a pesquisa em saúde 

coletiva no Brasil. Uma ampla revisão sobre o assunto, mostra as principais revistas 

brasileiras da área, mostrando os avanços do tema, seus desafios teóricos e 

metodológicos, baseados em conhecimentos geográficos. Percebe-se a fundamental 

importância do geoprocessamento em saúde, principalmente em estudos que 

envolvam doenças infectocontagiosas e parasitárias. O grande número de trabalhos 

publicados na área, permitem a novas metodologias, que aliando conhecimentos 

geográficos, permitem o uso de modelos preditivos e análise de tendências, com o 

consequente desenvolvimento das ferramentas cartográficas (GUIMARÃES, 2016). 

O planejamento de ações e saúde pública, pode utilizar como ferramenta de 

pesquisa o geoprocessamento. Através destes estudos, pode-se substituir o modelo 

de risco individual pelo modelo de análise de situação de risco. Pode-se através do 

geoprocessamento relacionar os fatores socioeconômicos com as áreas potenciais de 

risco, acompanhando as populações, principalmente em áreas de periferia. Estas 

pesquisas também contribuem para estudos envolvendo transmissão, disseminação 

e controle de doenças  (NARDI e AL, 2013). 

 

1.8.3 Geoprocessamento e impactos ambientais e na saúde causados por metais 

pesados. 
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Importante estudo realizado em Goiás, mostra a relação entre a intoxicação da 

população de 246 municípios com os agrotóxicos e metais pesados. Através da 

análise espacial destas localidades, percebeu-se um aumento do número de casos 

de pessoas intoxicadas em um padrão de distribuição definido de acordo com a 

quantidade de agrotóxicos aplicada a cada município. A partir deste estudo, concluiu-

se que as autoridades sanitárias de Goiás, deveriam estabelecer uma amostragem e 

análise confirmatória de metais pesados nos recursos hídricos da região, 

considerando-se que há presença destes poluentes em diversos pontos de coleta no 

estudo realizado (SAENGER, 2018). 

Um importante estudo realizado envolvendo a disposição de chumbo na Baixada 

Santista, evidenciou a importância da aplicação do método geoestatístico no 

mapeamento de risco de áreas com elevada concentração de metais pesados. Os 

resultados mostraram a relação entre áreas com altas concentrações de chumbo e o 

aumento na probabilidade de riscos de saúde. O Geoprocessamento aliado a técnicas 

de estatística espacial, oferece importante contribuição para o mapeamento e saúde 

pública  (LOURENÇO e LANDIM, 2005). 

 

1.9 Justificativa 

 

O processo de contínua urbanização e industrialização da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, trouxe como consequência graves problemas ambientais, entre 

eles o alto nível de contaminantes na região estuarina e recursos hídricos.  Pode-se 

citar entre os principais problemas, os níveis altos de metais pesados em rios, 

sedimentos,  mangues e seres vivos (FORTUNATO, HYPOLITO, et al., 2012; 

STEPHAN, 2007; CETESB, 2001). Estes metais podem ser transferidos para o 

homem através da cadeia alimentar na alimentação com peixes da região (CARMO, 

2011) ou pela simples ingestão da água contaminada. Sabe-se que metais como o 

chumbo, cádmio, zinco, manganês, cobre, níquel, cromo, mercúrio e arsênio, devido 

à bioacumulação nos animais e no homem, estão entre as principais ameaças à 

saúde, causando diversas doenças na forma de contaminação aguda e/ou crônica. A 

exposição a estes metais pesados, podem causar lesão hepática e renal, alterações 

nos glóbulos vermelhos, atraso no desenvolvimento físico e mental em bebês e 
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crianças pequenas, câncer do pulmão, bexiga e rim, entre outras enfermidades 

(VAISHALY, 2015). 

Dentro do contexto de Saúde Coletiva, há uma relação direta entre saúde da 

população e diversos fatores com controle de processo produtivo nas indústrias, 

poluição ambiental, qualidade de vida da população, consumo da sociedade e 

políticas públicas de controle, prevenção e investimento na saúde. Em países 

desenvolvidos, há uma substituição gradativa de doenças infectocontagiosas e 

cardiovasculares como causas de morte, por tumores e outras causas externas. Estas 

podem estar relacionadas ao meio ambiente, como a contaminação da água pela 

população, indústria e agricultura; contaminação por emissões atmosféricas por 

motores e centrais energéticas e industriais e acúmulo de resíduos sólidos e 

perigosos. Neste novo contexto de sociedade e produção, a contaminação por metais 

pesados influencia diretamente na Saúde Coletiva (RIGOTTO, 2003). 

  A região Metropolitana da Baixada Santista ao longo dos anos, apresentou 

níveis elevados de contaminação ambiental em seus recursos hídricos, tornando-se 

necessário relacionar estes graves problemas ambientais com o perfil epidemiológico 

da região, considerando os principais grupos de doenças.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a relação entre a concentração de metais nos recursos hídricos da 

RMBS e o perfil epidemiológico das internações hospitalares no período 2015-2019.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar os dados da qualidade da água dos recursos hídricos da RMBS 

através dos relatórios elaborados pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB.  

• Analisar o perfil das internações hospitalares na RMBS e seus municípios no 

período estudado. 

• Correlacionar espacialmente a concentração de metais e o perfil 

epidemiológico das internações hospitalares.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho do estudo 

O desenho escolhido para este estudo é do tipo Ecológico Analítico. Os estudos 

analíticos são realizados quando pretende-se avaliar a existência de uma associação 

entre uma exposição da população de estudo com uma doença ou condição de saúde. 

No caso dos estudos ecológicos, tanto a exposição quanto a ocorrência da doença 

são determinadas para grupos de indivíduos (COSTA e BARRETO, 2003).   

 

3.2 População do estudo 

Neste trabalho obteve-se dados de internação da população da Região 

Metropolitana da Baixada Santista envolvendo as cidades de Bertioga, Santos, São 

Vicente, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Itanhaém e Praia Grande. 

Os dados foram obtidos através do  sistema de informações do DATASUS no período 

de 2015-2019. 

 

3.3 Variáveis de interesse 

 

Obteve-se a partir dos dados do DATASUS, dados da internação de 371.716 

pacientes da RMBS contendo as seguintes informações: 

• Ano e mês da internação 

• CEP e município de residência 

• Sexo e idade  

• Data da internação e data da alta 

• CID principal e CID secundários 
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3.4 Grupos de Doenças estudados 

O Quadro 1  mostra os grupos de doenças e suas siglas utilizadas neste trabalho: 

Quadro 1: Grupos de Doenças estudadas neste trabalho e suas siglas 

Abreviação Grupos de Doenças 

DIP Doenças Infecciosas e Parasitárias 

NEO Neoplasias 

DSangue Doenças de Sangue e Alterações Imunológicas 

DENM Doenças Endócrinas Nutricionais Metabólicas 

TMC Transtornos Mentais – Comportamentais 

DSN Doenças do Sistema Nervoso 

DOA Doenças dos Olhos e Anexos 

DOuvAM Doenças do Ouvido e Apófise Mastóide 

DAC Doenças do Aparelho Circulatório 

DAR Doenças do Aparelho Respiratório 

DAD Doenças do Aparelho Digestório 

DPTS Doenças de Pelo e Tecido Subcutâneo 

DSOTC Doença do Sistema Osteomuscular e Tecido Conjuntivo 

DAGU Doenças do Aparelho Genital e Urinário 

GPP Gravidez Parto Puerpério 

APP Afecções do Período Perinatal 

MALCONG Malformações Congênitas 

SSAA Sintomas Sinais Achados Anormais 
                      Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

 Por não terem uma relação direta com doenças ligadas à contaminação 

ambiental, os seguintes grupos não foram incluídos no presente trabalho: 

a) Lesões, envenenamento e algumas outras consequências externas; 

b) Causas externas de morbidade e mortalidade; 

c) Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 

saúde; 

d) Códigos para propósitos especiais. 

 

3.5 Cálculo das Taxas para os Grupos de Doenças para as cidades da RMBS 

 

A partir do número de internações encontradas em cada grupo de doenças 

calculou-se as taxas para cada grupo, para cada uma das cidades e para toda a RMBS 

através da seguinte fórmula:  
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(NIGP / Pt) X 10.000 

Onde NIGP é o número de internações por grupo de doenças e Pt é a população 

total da área considerada (RMBS ou município). Portanto, temos as seguintes taxas: 

1) Taxa de internações por grupo de doenças para a RMBS no período do estudo; 

2) Taxa de internação por grupo de doença para cada município da RMBS no 

período do estudo; 

3) Taxas anuais de internações pelos cinco grupos de doenças mais comuns em 

cada município e por neoplasia.  

 

3.6 Dados de Contaminação Ambiental 

 

Os dados de contaminação ambiental foram obtidos através do Relatório de 

Qualidade das Águas publicado pela CETESB no período de 2015-2019, em um 

apêndice chamado Resultado dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas. 

O apêndice supracitado contém dados de contaminação de  Alumínio, Arsênio, Bário, 

Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercúrio, Níquel e 

Zinco. A CETESB, a partir dos parâmetros, padrões e diretrizes do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA, avalia os resultados obtidos  partir de 6 análises anuais 

da água de 20 pontos de coleta distribuídos nos recursos hídricos da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. 

 

3.7 Pontos de captação de água para análise pela CETESB na Região Metropolitana 

da Baixada Santista. 

 

O mapa 1  a seguir mostra os pontos de captação de água para posterior análise 

pela CETESB da Região Metropolitana da Baixada Santista: 
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Mapa 1: Pontos de captação de água para análise da RMBS

              
Fonte: elaborada pelo autor (2022) 

 
 

 Deve-se ressaltar que as cidades de Mongaguá e Praia Grande não possuem 

pontos de captação de água para análise pela CETESB. 

 

O Quadro 2 mostra a localização dos pontos de amostragem de água na RMBS 

e suas respectivas cidades:  
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Quadro 2: Localização dos pontos de amostragem de coleta de água na RMBS 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

3.8 Análise Espacial 

 

Utilizando-se o software GeoDa - versão 1.14 na realização das análise 

espaciais das doenças por município, verificou-se se elas ocorreram de maneira 

aleatória no espaço, ou se a ocorrências de eventos nos municípios participantes da 

análise, influenciaram a ocorrência de eventos em municípios vizinhos.  

Para a realização do teste envolvendo a autocorrelação espacial univariada 

(doenças) e bivariada (entre metais e doenças) construiu-se uma matriz de 

vizinhança. Adotou-se os seguintes critérios para construção da matriz: rainha, como 

matriz primária de contiguidade  com peso de primeira ordem.  

Ponto de Amostragem Cidade Descricao

IPAU 02600 BERTIOGA

Na captação da SABESP de Bertioga- Estação de Tratamento de 

Água Itapanhaú  e captação da Riviera de São Lourenzo.

IPAU 02800 BERTIOGA No pier da balsa para Usina Itatinga.

IPAU 02900 BERTIOGA Margem esquerda, no ancoradouro da Marina do Forte.

ITAE 02900 BERTIOGA Na ponte da Rodovia Rio / Santos.

TUBA 02900 BERTIOGA Ponte na Rio Santos, no fim da praia do Guaratuba

CFUG 02900 CUBATÃO

Canal de fuga II da Usina Hidroelétrica Henry Borden, na saída 

da turbina da Usina Externa.

CUBA 02700 CUBATÃO

Na ponte Preta, em frente à antiga Estação de Tratamento de 

Água do Rio Cubatão.

CUBA 03900 CUBATÃO

Ponte da estrada de ferro Santos-Jundiaí, cerca de 1,5 Km a 

jusante da confluência com o Perequê.

MOGI 02800 CUBATÃO

Ponte na Rodovia Piaçaguera-Guarujá, que liga Cubatão a 

Guarujá em frente á Usiminas.

PERE 02900 CUBATÃO No Rio Perequê. Junto a captação da Carbocloro.

PIAC 02700 CUBATÃO

Ponte localizada na COSIPA, continuação da antiga Rua 3, Vila 

Parisi, 300m jusante Adubos Trevo.

MARO 22800 GURARUJÁ

Ponte na Av. Santos Dumont, depois do Posto de Saúde 

Municipal.

BACO 02950 ITANHAÉM PONTE PRÓXIMA DA CAPTAÇÃO DO MAMBÚ-SABESP.

NAEM 02850 ITANHAÉM

No Pier da sede do DAEE de Itanhaém , junto  ao posto DAEE 3F-

006.

NAEM 02900 ITANHAÉM

Rua Demerval Pereira Leite, na altura do nº 214, na margem 

oposta ao Iate Clube.

PETO 02900 PERUÍBE Na ponte do caminho do Guaraú.

SABO 22500 SANTOS

Ponte na Av. Pres. Getúlio Vargas, ao lado Centro de 

Treinamento Meninos da Vila.

ANCO 02900 SÃO VICENTE Na ponte da Rodovia Pedro Taques, antes do pedágio.

CATA 23850 SÃO VICENTE

Pontilhão na Av. Penedo, 300.Em frente do final da  Rua Rio 

Lago.

REIS 02900 SÃO VICENTE Na ponte pênsil.
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Na análise da autocorrelação espacial, optou-se por utilizar o Índice Global de 

Moran (I) e na análise do padrão da distribuição espacial e a intensidade dos 

aglomerados,  utilizou-se o Índice de Moran Local (Local Indicators os Spatial 

Association-Lisa) observando-se os 9 municípios da Baixada Santista. Considerou-se 

o nível de significância de 95% e 999 permutações aleatórias, para ambas as análises. 

O Índice de Moran Global mede a relação entre observações com proximidade 

espacial fornecendo uma única medida para todos os municípios, esse valor numérico 

varia de -1 a +1. Quanto mais próximo o valor for de +1, mais semelhantes serão entre 

si e quanto mais próximo o valor for de -1, menos autocorrelacionado está a variável 

analisada entre si (CARVALHO e SOUZA-SANTOS, 2005; MENEZES, PAVANITTO 

e NASCIMENTO, 2019; VIVALDINI, 2019). 

Avaliou-se a ocorrência de clusters (aglomerados espaciais) pelo Moran Map e 

demonstrou-se a determinação do padrão de significância desses clusters pelo Lisa 

Map.  

O resultado da análise do Moran Map é divido em cinco categorias: 

1. não significativo:  mostra os municípios que não tiveram significância 

estatística;  

2. alto-alto: apresenta municípios com altas taxas, cercados de outros municípios 

também com altas taxas; 

3.  baixo-baixo: demostra municípios com baixas taxas, cercados por municípios 

com baixas taxas; 

4. alto-baixo: apresenta municípios com altas taxas, cercados por municípios 

com baixas taxas; 

5. baixo-alto: descrevem municípios com baixas taxas, cercados de municípios 

com altas taxas (MENEZES, PAVANITTO e NASCIMENTO, 2019; VALE, 2019). 

 

Para interpretação, o Lisa Map oferece duas categorias: 

a. não significativo: demostra os municípios que não tiveram significância 

estatística; 

b.  significativo: demostra os municípios que tiveram significância de 95%, 99% 

e 99,9%. 

Ao final, foram elaborados mapas temáticos para melhor compreensão e 

visualização dos resultados encontrados por meio do software de Sistema de 

Informação Geográfica livre e aberto QGIS versão 3.10.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4. 1 Total de Internações por grupo de doenças de interesse para a RMBS 
 

A tabela 3 apresenta  número e porcentagem de internações por grupo de 

doenças para todas as cidades da RMBS no período de 2015-2019: 

Tabela 3: Número e porcentagem de internações hospitalares por grupos de doenças de 
interesse  entre 2015-2019 na RMBS 

  

ANO   

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 
DOENÇAS INFECCIOSAS 
E PARASITÁRIAS 

 
Contagem 2631 2543 1926 2702 2998 12800 
 
% em CID10_C 20,6 19,9 15,0 21,1 23,4 100,0 
 
% em ANO 3,3 3,5 3,2 3,4 3,7 3,4 

 
NEOPLASIAS 

 
Contagem 560 525 445 476 452 2458 
 
% em CID10_C 22,8 21,4 18,1 19,4 18,4 100,0 
 
% em ANO 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

 
DOENÇAS DO SANGUE/ 
ALTERAÇÕES 
IMUNOLÓGICAS 

 
Contagem 4157 3573 3229 3861 4227 19047 
 
% em CID10_C 21,8 18,8 17,0 20,3 22,2 100,0 
 
% em ANO 5,3 4,9 5,4 4,9 5,2 5,1 

 
DOENÇAS ENDÓCRINAS 
NUTRICIONAIS - 
METABÓLICAS 

 
Contagem 1827 1723 1579 2199 2546 9874 
 
% em CID10_C 18,5 17,4 16,0 22,3 25,8 100,0 
 
% em ANO 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 2,7 

 
TRANSTORNOS 
MENTAIS - 
COMPORTAMENTAIS 
 
 
 
DOENÇAS DO SISTEMA 
NERVOSO 

 
Contagem 2164 2077 1406 1657 1470 8774 

 
% em CID10_C 24,7 23,7 16,0 18,9 16,8 100,0 

 
% em ANO 2,7 2,9 2,3 2,1 1,8 2,4 
 
Contagem 1829 1709 1324 1567 1666 8095 
 
% em CID10_C 22,6% 21,1 16,4 19,4 20,6 100,0 
 
% em ANO 2,3% 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 
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Tabela 3: Número e porcentagem de internações hospitalares por grupos de doenças de 
interesse  entre 2015-2019 na RMBS (Continua) 

  

ANO   

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 
DOENÇAS DE OLHOS E 
ANEXOS 

 
Contagem 1220 1213 808 1019 993 5253 
 
% em CID10_C 23,2 23,1 15,4 19,4 18,9 100,0 
 
% em ANO 1,5 1,7 1,3 1,3 1,2 1,4 

 
DOENÇAS DE OUVIDO E 
APÓFISE MASTÓIDE 

 
Contagem 792 686 711 2333 1899 6421 
 
% em CID10_C 12,3 10,7 11,1 36,3 29,6 100,0 
 
% em ANO 1,0 0,9 1,2 3,0 2,3 1,7 

 
DOENÇAS DO 
APARELHO 
CIRCULATÓRIO 

 
Contagem 7617 6978 5296 7212 7678 34781 
 
% em CID10_C 21,9 20,1 15,2 20,7 22,1 100,0 
 
% em ANO 9,6 9,6 8,8 9,1 9,5 9,4 

 
DOENÇAS DO 
APARELHO 
RESPIRATÓRIO 

 
Contagem 6894 5836 4646 6050 5654 29080 
 
% em CID10_C 23,7 20,1 16,0 20,8 19,4 100,0 
 
% em ANO 8,7 8,0 7,7 7,7 7,0 7,8 

 
DOENÇAS DO 
APARELHO DIGESTÓRIO 

 
Contagem 7396 6636 6566 8240 9012 37850 
 
% em CID10_C 19,5 17,5 17,3 21,8 23,8 100,0 
 
% em ANO 9,4 9,1 10,9 10,4 11,1 10,2 

 
DOENÇAS DE PELE E 
TECIDO SUBCUTÂNEO 

 
Contagem 1993 1554 1275 1697 1632 8151 
 
% em CID10_C 24,5 19,1 15,6 20,8 20,0 100,0 
 
% em ANO 2,5 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2 

 
DOENÇAS DO SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR E 
TECIDO CONJUNTIVO 

 
Contagem 803 759 672 895 854 3983 
 
% em CID10_C 20,2 19,1 16,9 22,5 21,4 100,0 
 
% em ANO 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
DOENÇAS DOS 
APARELHOS GENITAL E 
URINÁRIO 

 
Contagem 4404 3881 3352 4438 4997 21072 
 
% em CID10_C 20,9 18,4 15,9 21,1 23,7 100,0 
 
% em ANO 5,6 5,3 5,6 5,6 6,2 5,7 

 
GRAVIDEZ - PARTO - 
PUERPÉRIO 

 
Contagem 20720 20289 16805 21517 20235 99566 

 
% em CID10_C 20,8 20,4 16,9 21,6 20,3 100,0 

 
% em ANO 26,2 27,9 28,0 27,2 25,0 26,8 
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Tabela 3: Número e porcentagem de internações hospitalares por grupos de doenças de 
interesse  entre 2015-2019 na RMBS (Final) 

  

ANO   

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 
AFECÇÕES DO 
PERÍODO PERINATAL 

 
Contagem 
 
% em CID10_C 
 
% em ANO 

2940 
 

20,5 
 

3,7 

 
2680 

 
18,7 

 
3,7 

 
2195 

 
15,3 

 
3,7 

 
2969 

 
20,7 

 
3,8 

 
3573 

 
24,9 

 
4,4 

 
14357 

 
100,0 

 
3,9 

  
 
MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS 

 
 
Contagem 

 
 

680 

 
 

578 

 
 

484 

 
 

548 

 
 

699 

 
 

2989 
 
% em CID10_C 22,8 19,3 16,2 18,3 23,4 100,0 
 
% em ANO 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 

 
 
SINTOMAS - SINAIS - 
ACHADOS ANORMAIS 

 
 
Contagem 1074 887 765 1088 1121 4935 
 
% em CID10_C 21,8 18,0 15,5 22,0 22,7 100,0 
 
% em ANO 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 

  

TOTAL 
 
Contagem 78954 72726 60100 78972 80964 371716 
 
% em CID10_C 21,2 19,6 16,2 21,2 21,8 100,0 
 
% em ANO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

Entre os 371.716 casos de internação relacionados para este trabalho,  42.230 

internações,  representando uma parcela de 11,4 % do total, não foram incluídas entre 

os grupos de doenças estudados. Estes casos representavam CIDs como Lesões, 

envenenamento e outros casos não diretamente relacionados a doenças causadas 

por contaminação ambiental. Desta forma, o trabalho foi realizado com um total de  

329.486 internações. 
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4. 2 Taxas de Internações por grupo de doenças de interesse para toda a RMBS 

 

O Gráfico 1 mostra as taxas para todos os grupos de doenças, considerando as 

9 cidades da RMBS:  

 
Gráfico 1: Taxas de Internação hospitalar para os grupos de doenças considerando-se 

todas as cidades da RMBS 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Considerando-se toda a Região Metropolitana da Baixada Santista e as taxas os 

grupos de doença, percebe-se que além dos atendimentos realizados para Gravidez 

Parto e Puerpério, as maiores taxas de doença para a região são: Doenças do 

Aparelho Digestório, Doenças do Aparelho Circulatório, Doenças do Aparelho 

Respiratório, Doenças do Aparelho Genital e Urinário e Doenças do Sangue e 

Alterações Imunológicas.  
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4.3 Taxas para os Grupos de Doenças para cada município da RMBS 

 

O Gráfico 2 mostra as taxas do grupo de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

para as 9 cidades da RMBS:  

 

Gráfico 2: Taxas de internação hospitalar por doenças infecciosas e parasitárias 
para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

  

A partir do gráfico acima, Bertioga, Santos e São Vicente são as cidades com 

maiores valores de  taxas de internação, enquanto Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande 

são as cidades com menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com 

maiores taxas estão com valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 3 mostra as taxas do grupo de Neoplasias para as 9 cidades da RMBS: 

  

Gráfico 3: Taxas de internação hospitalar por neoplasias para as cidades 
da RMBS no período 2015-2019 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Santos e São  Vicente são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 4 mostra as taxas do grupo de Doenças do Sangue e Alterações 

Imunológicas para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 4: Taxas de Internação hospitalar por Doenças do Sangue e Alterações Imunológicas  
para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Itanhaém, Peruíbe e Santos são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Guarujá e São Vicente são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 5 mostra as taxas do grupo de Doenças Endócrinas Nutricionais 

Metabólicas para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 5: Taxas de internação hospitalar para doenças endócrinas nutricionais 
 Metabólicas para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Itanhaém e Peruíbe são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Guarujá e Praia Grande são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 6 mostra as taxas do grupo de Transtornos Mentais – 

Comportamentais para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 6: Taxas de Internação Hospitalar por Transtornos Mentais-Comportamentais 
para as cidades da RMBS 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022)  

 

A partir do gráfico acima Guarujá, Santos e São  Vicente são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 7 mostra as taxas do grupo de Doenças do Sistema Nervoso para as 

9 cidades da RMBS: 

Gráfico 7: Taxas de Internação hospitalar por doenças do sistema nervoso 
 para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

A partir do gráfico acima Mongaguá, Praia Grande e São  Vicente são as 

cidades com maiores taxas, enquanto Guarujá, Itanhaém e Santos são as cidades 

com menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão 

com valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 8 mostra as taxas do grupo de Doenças dos Olhos e Anexos para as 

9 cidades da RMBS: 

Gráfico 8: Taxas de internação hospitalar por doenças dos olhos e anexos 
para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

  
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Guarujá, Santos e São  Vicente são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 9 mostra as taxas do grupo de Doenças do Ouvido e Apófise Mastóide 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 9: Taxas de internação hospitalar por Doenças do Ouvido e Apófise Mastóide 
 para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Cubatão e Praia Grande são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Guarujá, Itanhaém e Santos são as cidades com menores 

taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com valores 

acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 10 mostra as taxas do grupo de Doenças do Aparelho Circulatório 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 10: Taxas de internação hospitalar por doenças do aparelho 
circulatório para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
 

                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima,  Bertioga, Santos e São  Vicente são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe  são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 11 mostra as taxas do grupo de Doenças do Aparelho Respiratório 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 11: Taxas de internação hospitalar por Doenças do Aparelho Respiratório 
 para as cidades da RMBS no período 201-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Santos e São  Vicente são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 12 mostra as taxas do grupo de Doenças do Aparelho Digestório para 

as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 12: Taxas de internação hospitalar por doenças do aparelho digestório 
para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Praia Grande e São Vicente são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 13 mostra as taxas do grupo de doenças de pele e tecido subcutâneo 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 13: Taxas de internação hospitalar por doenças de pele e tecido subcutâneo 

 para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Mongaguá e Santos são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Guarujá, Itanhaém e Peruíbe são as cidades com menores 

taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com valores 

acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 14 mostra as taxas do grupo de Doenças do Sistema Osteomuscular 

e Tecido Conjuntivo para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 14: Taxas de internação hospitalar  por doenças do sistema osteomuscular e 
tecido conjuntivo para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Guarujá e Mongaguá são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Praia Grande e São Vicente são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 15 mostra as taxas do grupo de doenças do aparelho genital e urinário 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 15: Taxas de internação hospitalar por doenças do aparelho genital e urinário 
para as cidades da RMBS no período 201-2019  

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022)   

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Guarujá e Santos são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que Bertioga e Santos estão com valores acima da 

média da RMBS. 
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O Gráfico 16 mostra as taxas do grupo de Gravidez Parto Puerpério para as 9 

cidades da RMBS: 

Gráfico 16: Taxas de internação hospitalar por gravidez parto puerpério para as 
cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
              Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Itanhaém e Peruíbe  são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Praia Grande e Santos são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 17 mostra as taxas do grupo de afecções do período perinatal para as 

9 cidades da RMBS: 

Gráfico 17: Taxas de internação hospitalar por afecções no período perinatal para 
 as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Guarujá, Santos e São Vicente são as cidades com menores 

taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com valores 

acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 18 mostra as taxas do grupo de malformações congênitas para as 9 

cidades da RMBS: 

Gráfico 18: Taxas de internação hospitalar por malformações congênitas 
para as cidades da RMBS no período 2015-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Cubatão e Peruíbe são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Mongaguá, Praia Grande e São Vicente são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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O Gráfico 19 mostra as taxas do grupo de Sintomas Sinais Achados Anormais 

para as 9 cidades da RMBS: 

Gráfico 19: Taxas de internação hospitalar por sintomas sinais achados anormais 
para as cidades da RMBS no período 201-2019 

 
                 Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

A partir do gráfico acima Bertioga, Itanhaém e Peruíbe são as cidades com 

maiores taxas, enquanto Cubatão, Guarujá e Praia Grande são as cidades com 

menores taxas. Deve-se ressaltar que as três cidades com maiores taxas estão com 

valores acima da média da RMBS. 
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4.4 Evolução das taxas dos grupos de doenças no período 2015-2019 
 

A tabela 4 mostra o número de internações para a cidade de Bertioga, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 4: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
Bertioga no período 2015-2019 

Bertioga   População Número de Internações/Ano 

Grupo de Doenças 

(CID-10)   
66.154 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II - Neoplasias   19 18 26 22 22 107 

VIII - Doenças do ouvido 

e da apófise mastóide 
 16 96 230 217 203 762 

IX - Doenças do aparelho 

circulatório 
 377 308 255 333 313 1586 

X - Doenças do Aparelho 

Respiratório 
 356 360 274 368 248 1606 

XI - Doenças do Aparelho 

Digestório 
 327 287 272 295 263 1444 

XIV - Doenças do 

Aparelho Genital e 

Urinário 

  292 256 147 192 205 1092 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

 Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho respiratório, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho 

digestório. Outro fator relevante a ser citado é o salto no número de internações após 

2015 para doenças do ouvido e da apófise mastóide.   

O gráfico 20 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Bertioga, considerando o período de 20115-2019: 
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Gráfico 20: Variação das Taxas de Internação Bertioga 2015-2019 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Analisando-se o gráfico, percebe-se uma tendência de queda das taxas para 

os grupos de doença ao longo do período estudado, exceto para o grupo de doenças 

do ouvido e apófise mastóide que apresentam um significativo aumento durante o 

mesmo período.  

A tabela 5 mostra o número de internações para a cidade de Cubatão, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 5: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
Cubatão no período 2015-2019 

Cubatão População Número de Internações/Ano 

Grupo de Doenças 132.521 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II - Neoplasias  31 20 26 27 27 131 

IX - Doenças aparelho 

circulatório 
 382 229 147 557 539 1854 

X - Doenças aparelho 

respiratório 
 477 287 101 341 405 1611 

XI - Doenças aparelho 

digestório 
 453 266 286 526 661 2192 

XIV - Doenças aparelho 

genital urinário 
 377 224 120 247 395 1363 

XVI - Afecções período 

perinatal 
  370 261 121 295 242 1289 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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 Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho 

respiratório. Deve-se ressaltar também que a cidade também apresenta um elevado 

número de casos para doenças do aparelho genital e urinário e afecções do período 

perinatal. 

O gráfico 21 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Cubatão, considerando o período de 2015-2019: 

Gráfico 21: Variação das Taxas de Internação Cubatão 2015-2019 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Analisando-se o gráfico, percebe-se uma tendência de queda das taxas para 

os grupos de doença no período estudado, exceto para doenças do aparelho 

digestório, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho genital e urinário 

que cujas taxas no final do período são maiores do que no início.  
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A tabela 6 mostra o número de internações para a cidade de Guarujá, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 6: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
Guarujá no período 2015-2019 

Guarujá População Número de Internações/Ano 

Grupo de Doenças 

(CID-10) 
324.977 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II - Neoplasias  86 79 75 79 80 399 

III - Doença do sangue  595 546 407 485 556 2589 

IX - Doenças do aparelho 

circulatório 
 1000 1101 800 1062 1008 4971 

X - Doenças do aparelho 

respiratório 
 868 825 835 941 939 4408 

XI - Doenças do aparelho 

digestório 
 1258 1217 1184 1485 1600 6744 

XIV - Doenças do aparelho 

genital e urinário 
  598 608 589 793 772 3360 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho 

respiratório.  

O gráfico 22 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Guarujá, considerando o período de 2015-2019: 
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Gráfico 22: Variação das Taxas de Internação Guarujá 2015-2019 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Analisando-se o gráfico, percebe-se uma tendência de queda das taxas para o 

grupo de doenças do sangue considerando-se os valores de 2015 até 2019. Para o 

grupo de neoplasias o valor permaneceu praticamente constante. Já para os demais 

grupos houve um pequeno aumento ao longo do período estudado, exceto para o 

drupo de doenças do aparelho digestório que apresentou um aumento considerável. 

ao longo do período. 

A tabela 7 mostra o número de internações para a cidade de Itanhaém, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 
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Tabela 7: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 

Itanhaém no período 2015-2019 

Itanhaém População Número de Internações/Ano 

Grupo de Doenças  

(CID-10) 
104.351 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II - Neoplasias  15 16 18 17 22 88 

III - Doenças do sangue  235 224 217 229 305 1210 

IX- Doenças do aparelho 

circulatório 
 248 197 182 275 485 1387 

XI - Doenças do aparelho 

digestório 
 513 390 369 529 856 2657 

XIV - Doenças do aparelho 

genital e urinário 
 187 160 134 178 321 980 

XVI - Afecções do período 

perinatal 
  193 174 221 347 396 1331 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doença do aparelho circulatório e afecções do período 

perinatal. O grupo de doenças do sangue também apresenta um número elevado de 

casos.   

O gráfico 23 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Itanhaém, considerando o período de 2015-2019: 

Gráfico 23: Variação das Taxas de Internação Itanhaém 2015-2019

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Analisando-se o gráfico, percebe-se um aumento das taxas para todos os 

grupos de doença ao longo do período estudado, exceto para o grupo das neoplasias 

que permanece praticamente constante. Deve-se ressaltar que o grupo de doenças 

do aparelho digestório é o que apresenta o maior aumento de taxa de internação. 

A tabela 8 mostra o número de internações para a cidade de Mongaguá, por 

grupo de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 8: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
Mongaguá no período 2015-2019 

Mongaguá População ANO 

Grupo de Doenças 

(CID-10) 
58.567 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II- Neoplasias  14 13 6 20 16 69 

IX- Doenças do Aparelho 

Circulatório 
 119 132 124 183 237 795 

X- Doenças do Aparelho 

Respiratório 
 121 94 99 142 213 669 

XI- Doenças do Aparelho 

Digestório 
 269 219 200 263 339 1290 

XIV- Doenças do 

Aparelho Genital e 

Urinário 

 111 108 92 115 175 601 

XVI- Afecções do 

Período Perinatal 
  126 117 90 142 174 649 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doença do aparelho circulatório e afecções do período 

perinatal. O grupo de doenças do sangue também apresenta um número elevado de 

casos. 

O gráfico 24 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Mongaguá, considerando o período de 2015-2019: 
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Gráfico 24: Variação das Taxas de Internação Mongaguá 2015-2019 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Analisando-se o gráfico, percebe-se um aumento das taxas para todos os 

grupos de doença ao longo do período estudado, exceto para o grupo das neoplasias 

que permanece praticamente constante. Deve-se ressaltar que o grupo de doenças 

do aparelho digestório é o que apresenta o maior aumento de taxa de internação. 

A tabela 9 mostra o número de internações para a cidade de Peruíbe, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 9: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados 
em Peruíbe no período 2015-2019 

Peruíbe População ANO 

Grupos de Doenças 

(CID-10) 
69.697 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II- Neoplasias  15 10 6 3 9 43 

III- Doenças do sangue  164 142 161 169 179 815 

IX- Doenças do aparelho 

circulatório 
 164 135 126 194 314 933 

XI- Doenças do aparelho 

digestório 
 266 313 337 434 552 1902 

XIV-Doenças do aparelho 

genital e urinário 
 106 131 91 160 230 718 

XVI-Afecções do período 

perinatal 
  162 155 142 194 250 903 

       Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 
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Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doença do aparelho circulatório e afecções do período 

perinatal. O grupo de doenças do sangue também apresenta um número elevado de 

casos.  

O gráfico 25 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Peruíbe, considerando o período de 2015-2019: 

Gráfico 25: Variação das Taxas de Internação de Peruíbe 2015-2019 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Analisando-se o gráfico, percebe-se um aumento das taxas para todos os 

grupos de doença ao longo do período estudado, exceto para o grupo das neoplasias 

que apresentou um pequeno decréscimo. Deve-se ressaltar que o grupo de doenças 

do aparelho digestório é o que apresenta o maior aumento de taxa de internação. 
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A tabela 10 mostra o número de internações para a cidade de Praia Grande, por 

grupo de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 10: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
Praia Grande no período 2015-2019 

Praia Grande População Número de Internações/ANO 

Grupo de Doenças 

(CID-10) 
336.454 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II- Neoplasias  54 69 39 57 65 284 

III- Doenças do sangue  650 532 606 730 736 3254 

IX- Doenças do aparelho 

circulatório 
 826 845 747 1094 1296 4808 

X- Doenças do aparelho 

respiratório 
 570 568 504 709 820 3171 

XI- Doenças do aparelho 

digestório 
 1078 1096 1143 1444 1568 6329 

XVI- Afecções do 

Período Perinatal 
  751 668 428 591 723 3161 

     Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho digestório, doença do aparelho circulatório e doenças do sangue. O grupo 

de doenças do sangue também apresenta um número elevado de casos.  

O gráfico 26 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Praia Grande, considerando o período de 2015-2019: 
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Gráfico 26: Variação das Taxas de Internação Praia Grande 2015-2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Analisando-se o gráfico, percebe-se um aumento das taxas para todos os 

grupos de doença ao longo do período estudado, exceto para afecções no período 

neonatal. Deve-se ressaltar que o grupo de doenças do aparelho digestório é o que 

apresenta o maior aumento de taxa de internação. 

A tabela 11 mostra o número de internações para a cidade de Santos, por grupo 

de doenças, ao longo do período 2015-2019: 

Tabela 11: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados 
em Santos no período 2015-2019 

Santos População ANO 

Grupo de Doenças (CID-10) 433.991 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II- Neoplasias  213 169 135 142 118 777 

III- Doenças do sangue  1267 1103 944 1074 1234 5622 

IX- Doenças do aparelho circulatório  2481 2083 1450 1881 1764 9659 

X- Doenças do aparelho respiratório  2400 1978 1466 1740 1254 8838 

XI- Doenças do aparelho digestório  1922 1664 1671 1920 1907 9084 

XIV- Doenças do aparelho genital e 

Urinário 
  1400 1296 987 1200 1255 6138 

        Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 
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Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho circulatório, doença do aparelho digestório e doenças do aparelho 

respiratório.  

O gráfico 27 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de Santos, considerando o período de 2015-2019: 

Gráfico 27: Variação das Taxas de Internação Santos 2015-2019 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Analisando-se o gráfico, percebe-se uma diminuição das taxas para todos os 

grupos de doença ao longo do período estudado. Deve-se ressaltar que o grupo de 

doenças do aparelho respiratório é o que apresenta o decréscimo mais significativo 

de taxa de internação. 

A tabela 12 mostra o número de internações para a cidade de São Vicente, por 

grupo de doenças, ao longo do período 2015-2019: 
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Tabela 12: Número de internações hospitalares dos grupos de doenças selecionados em 
São Vicente no período 2015-2019 

São Vicente População ANO 

Grupo de Doenças  

(CID-10) 
370.839 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

II- Neoplasias  113 131 114 109 93 560 

III- Doenças do sangue  672 597 547 773 761 3350 

IX- Doenças do aparelho 

circulatório 
 2020 1948 1465 1633 1722 8788 

X- Doenças do aparelho 

respiratório 
 1762 1464 1182 1539 1303 7250 

XI- Doenças do aparelho 

digestório 
 1310 1184 1104 1344 1266 6208 

XIV-Doenças do aparelho 

genital e urinário 
  843 595 627 789 875 3729 

    Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

Analisando-se a tabela, percebe-se que os grupos de doenças com maior 

número de internações para o período estudado são na ordem decrescente doenças 

do aparelho circulatório, doença do aparelho respiratório e doenças do aparelho 

digestório. 

O gráfico 28 mostra a variação das taxas de internação para os grupos de 

doenças na cidade de São Vicente, considerando o período de 2015-2019: 

Gráfico 28: Variação das Taxas de Internação São Vicente 2015-2019

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Analisando-se o gráfico, percebe-se um aumento das taxas para doenças do 

sangue e para doenças do aparelho genital e urinário. Para os outros grupos de 

doença houve um decréscimo no valor das taxas, sendo as doenças do aparelho 

circulatório e as doenças do aparelho respiratório foram a que apresentaram um 

decréscimo mais significativo.  

 

4.5 Geoprocessamento das áreas contaminadas com metais da RMBS.  

O mapa 2 mostra os metais encontrados nos pontos de captação de água por 

município da RMBS: 

Mapa 2: Metais encontrados nos recursos hídricos por Município da RMBS

 
  Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Utilizando o Sistema de Informações Geográficas e os Relatórios de Qualidade 

das águas da CETESB no período 2015-2019, contendo o Resultado do Parâmetros 

e Indicadores de Qualidade das Águas, percebe-se que as cidades contendo maior 

número de metais contaminantes acima do padrão CONAMA são Itanhaém, Santos e 

Cubatão. 
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 Deve-se ressaltar duas considerações importantes: 

a) as cidades de Mongaguá e Praia Grande não possuem pontos de coleta para 

análise da água pela CETESB;  

b) além dos metais destacados no mapa, foram realizadas as seguintes análises 

pela CETESB: Alumínio total, Cádmio, Chumbo, Cobre dissolvido, Cobre total, 

Cromo e Ferro total. Segundo os relatórios CETESB no período 2015-2019, 

estas análises não apresentaram teores acima do padrão CONAMA, e, 

portanto, não foram incluídas no gráfico.  

 

4.6 Análise Espacial envolvendo os grupos de doenças e as regiões 

contaminadas na RMBS. 

 

Na aplicação do teste de autocorrelação espacial, detectou-se valores 

positivos, ou seja, há uma dependência entre as unidades de análises que influenciam 

o padrão das doenças e metais e doenças de forma dinâmica, apontando que está de 

algum modo associado a suas características e localização.  

O Moran Map (figura 3) identificam os municípios da Baixada Santista, onde os 

grupos de doenças  Dsangue, DAC, DAR, DAD, DAGU e NEO (do sangue, aparelho 

circulatório, aparelho respiratório, aparelho digestório, aparelho genital e urinário e 

neoplasias respectivamente)   mostram uma dependência espacial significativa (p < 

0,05).  

Observa-se nos municípios que estão de cor vermelha (alto-alto) representam 

aqueles com  os municípios com a doença elevada e cercado pelos seus vizinhos que 

também possuem a mesma situação. Os municípios são os da Figura B, C e F.  

Os municípios na cor azul (baixo-baixo) que são os municípios com as baixas 

taxas de doenças (Dsangue, DAC, DAR, DAD, DAGU e NEO) e com seus vizinhos 

com similaridade. Na análise dos municípios baixo-baixo, Santos demostra um 

diferente comportamento (Figura 3D). 

Os municípios da cor azul claro e rosa (baixo-alto e alto-baixo) são aqueles que 

apresentam dissimilaridades, ou seja, os municípios da cor azul claro são os com 

baixa taxa de doenças, cercados por seus vizinhos com alta taxa de doenças (Figura 

3B, 3C, 3E, 3F). No caso dos municípios de cor  rosa, eles apresentam um 
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comportamento inverso, ou seja, são municípios que apresentam altas taxas de 

doenças com os seus vizinhos com baixas taxas de doenças (Figura 3A). 

Já para os municípios da cor cinza claro são os que não apresentaram 

correlação significativa, ou seja, são os municípios que não sofreram influência das 

taxas das doenças dos municípios vizinhos (Figura 3).   

Na figura 4 (LISA MAP), podemos visualizar as áreas com padrões espaciais 

associativos com maior significância para as taxas de doenças, traduzindo uma 

decomposição do índice global de associação. A figura demonstra os municípios da 

Baixada Santista, que apresentam dependência espacial significativa dividido por três 

valores: p = 0,05 (cor ver florescente);  p = 0,01 (cor verde médio) e p = 0,001 (cor 

verde escura),  e também apresentam o não significativo (cor cinza claro). Com isso 

conseguimos identificar as áreas de influência local e os padrões espaciais existentes.  

 
Figura 3 - Moran Map- áreas com autocorrelação univariada das doenças 

nos municípios da Baixada Santista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Dsangue, B- DAC, C- DAR, D- DAD, E-DAGU, F-NEO 
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Figura 4 - Lisa Map- áreas com autocorrelação univariada das doenças 
nos municípios da Baixada Santista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Na figura 5 observa- se a análise da autocorrelação espacial bivariada dos 

metais e as taxas das doenças. A importância desta análise é descobrir se os valores 

dos metais observados em uma área têm uma associação com os valores das 

doenças observadas em uma área vizinha. Os municípios que estão de cor vermelha 

(alto-alto) representam aqueles com altos,  metais cercado pelos seus vizinhos que 

também possuem alta taxas de doenças. Uma fator importante é que Peruíbe é alto-

alto para todos os tipos de doenças analisadas (Figura 5D). 

Os municípios na cor azul (baixo-baixo), são os municípios com baixo metais e 

com seus vizinhos com similaridade nas taxas das doenças. Na análise dos 

municípios com  baixo metais e baixa taxa de doenças do aparelho genital e urinário, 

percebe-se que Mongaguá teve uma alteração no seu comportamento se comparado  

com as outras doenças (Figura 5E). 

Os  municípios da cor azul claro e rosa (baixo-alto e alto-baixo) são aqueles 

que apresentam dissimilaridades, ou seja, os municípios da cor azul claro são os com 

metais baixos cercados por seus vizinhos com alta taxas de doenças (Figura 5B, 5C, 

A- Dsangue, B- DAC, C- DAR, D- DAD, E-DAGU, F-NEO 
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5E e 5F). Considerando-se os municípios de cor rosa, o comportamento  é o inverso, 

com municípios que apresentam metais altos com os seus vizinhos com baixa taxa de 

doenças (Figura 5A e 5D). 

Os municípios das cores vermelho, azul, azul claro e rosa que estão 

apresentados no Moran Map (figura 5), apresentam valor significativos com o p < 0,05. 

Já para os municípios de cor cinza claro os seus resultados não foram significativos 

(Figura 5). 

 
Figura 5 - Moran Map- áreas com autocorrelação bivariada dos metais e das doenças  

nos municípios da Baixada Santista. 

 
 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Na Figura 6, o Lisa Map observar-se diferentes aglomerados ao longo das 

doenças que demonstra a significância dos valores do Índice de Moran local em cada 

município. Estes índices podem ser  divididos em três grupos: significantes 95% (cor 

verde florescente), significantes 99% (cor verde médio) e significantes 99,9% (cor 

verde escuro) e os não significativos (cor cinza claro). 

Na análise da autocorrelação espacial bivariada, observam-se várias 

formações de cluster e quais ficaram mais nos metais, com as doenças do aparelho 

respiratório e com as neoplasias (figura 6C e 6F).  

 
 
 

A- Dsangue, B- DAC, C- DAR, D- DAD, E-DAGU, F-NEO 
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Figura 6 - Lisa Map- áreas com autocorrelação bivariada dos metais e das doenças 
nos municípios da Baixada Santista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)                                                                                                                                  

 

  

A- Dsangue, B- DAC, C- DAR, D- DAD, E-DAGU, F-NEO 
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5. DISCUSSÃO  

 

5.1. Resumo dos principais resultados 

 

5.1.1 Taxas para os grupos de doenças 

 

As cinco maiores taxas de internação dos grupos de doenças, considerando-se 

toda a RMBS, para cada 10.000 habitantes são na ordem decrescente, doenças do 

aparelho digestório, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho 

respiratório, doenças do aparelho genital e urinário e doenças do sangue e alterações 

imunológicas. 

Em todas as cidades, as doenças do trato digestório, do aparelho circulatório e 

do sistema respiratório estiveram entre as mais frequentes. As doenças do trato 

geniturinário não estiveram entre as mais frequentes apenas na Praia Grande e em 

Peruíbe. Em pelo menos cinco cidades as afeções do período perinatal estiveram 

entre os cinco grupos de doenças mais frequentes nas internações. Algumas 

considerações importantes: 

a) o grupo de doenças com maiores taxas para todas as cidades da RMBS é o 

doenças do aparelho digestório, exceto para Bertioga (doenças do aparelho 

respiratório), Santos e São Vicente, ambas com maiores taxas para doenças 

do aparelho circulatório;  

b) Itanhaém e Peruíbe são as únicas cidades da RMBS, em que doenças do 

aparelho respiratório não faz parte das 5 principais taxas; 

c) Itanhaém e Peruíbe tem taxas para doenças do aparelho digestório bem 

maiores, quando comparadas com as outras cidades; 

d) Santos, Bertioga e São Vicente tem taxas para doenças do aparelho circulatório 

bem maiores, quando comparadas com as outras cidades; 

e) Itanhaém e Peruíbe são as cidades com maiores taxas de afecções do período 

perinatal, quando comparadas com as outras cidades; 

f) Santos, Peruíbe e Itanhaém tem taxas de doenças de sangue e alterações 

imunológicas maiores que as demais cidades.  
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Quando analisamos as variações das taxas no período de 2015-2019 para cada 

cidade da RMBS observamos que: a) houve uma diminuição nos valores para  as 

cidades de Bertioga (exceto doenças do ouvido e apófise mastóide), Santos e São 

Vicente (exceto doenças do sangue e alterações imunológicas e doenças do aparelho 

genital e urinário); e b) houve um aumento nos valores para as cidades de Cubatão 

(exceto neoplasias, doenças do aparelho respiratório e afecções do período perinatal), 

Guarujá (exceto neoplasias praticamente constante e diminuição para doenças do 

sangue e alterações imunológicas), Itanhaém (exceto neoplasias praticamente 

constante), Mongaguá (exceto neoplasias praticamente constante), Peruíbe e Praia 

Grande.  

 

5.1.2 Geoprocessamento  

 

Outro dado importante relacionado neste trabalho são os dados de 

contaminação dos recursos hídricos divulgados em relatório anual pela CETESB no 

período 2015-2019. Estes dados de análise são obtidos a partir da água coletada 6 

vezes por ano em 20 pontos de coleta distribuídos nos recursos hídricos da Baixada 

Santista e comparados com os padrões CONAMA para diversos metais 

contaminantes. Principais dados apresentados no presente trabalho: 

a) Mongaguá e Praia Grande não possuem pontos de captação de água para 

análise pela CETESB, o que impede uma relação de contaminação específica 

para estas duas cidades; 

b) Alumínio está presente nos recursos hídricos de todas as cidades, exceto 

Guarujá; 

c) Cubatão, Itanhaém e Santos, são as cidades com maior número de metais 

encontrados nas análises da CETESB, com destaque para Cubatão que 

apresenta contaminação de Alumínio, Arsênio, Bário, Ferro, Mercúrio, 

Magnésio, Manganês, Níquel e Zinco. 

 

5.1.3 Análise Espacial 

 



98 
 

 Realizou-se a análise espacial das doenças por município, utilizando-se o 

software GeoDA – versão 1.14 e o Índice Global de Moran e Índice de Moran local na 

análise de autocorrelação espacial. Considerações mais importantes: 

a) O município de Santos apresenta configuração alto-alto, ou seja, com taxas de 

doenças elevadas e cercado por vizinhos de mesma situação para doenças do 

aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório e neoplasias; 

b)  O município de Guarujá também apresenta configuração alto-alto para 

Neoplasias; 

c) O município de Mongaguá apresenta configuração baixo-baixo, ou seja, com 

baixa taxas de doença e seu vizinho com similaridade para doenças do 

aparelho genital e urinário.  

d) O município de Guarujá apresenta dissimilaridade do tipo baixo-alto, ou seja, 

com baixas taxas de doenças cercados por vizinhos com altas taxas para 

doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório e doenças 

do aparelho genital e urinário; 

e) O Município de Cubatão apresenta dissimilaridade do tipo alto-baixo, ou seja, 

apresenta alta taxa de doença com seus vizinhos com baixa taxa no caso de 

doenças do sangue e alterações imunológicas; 

f) Os demais municípios não apresentam correlação significativa, não sofrendo 

influência dos municípios vizinhos.  

Na análise utilizando o LISA MAP, verificou-se o grau de associação espacial 

significativo de cada localização do conjunto amostral com a sua vizinhança. Desta 

forma,  conseguiu-se verificar os padrões espaciais associados com as taxas de 

doenças. Apresentam dependência espacial significativa os seguintes municípios:  

a) Santos, para doenças do sangue e alterações imunológicas, doenças do 

aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 

digestório e neoplasias; 

b) Cubatão para doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho 

respiratório e neoplasias; 

c) Guarujá para doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho genital e 

urinário e neoplasias; 

d) Mongaguá para doenças do aparelho genital e urinário. 
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As demais cidades apresentam como não significativas na análise do LISA 

MAP. 

A análise de autocorrelação espacial bivariada utilizando Moran Map dos 

metais e taxas de internações  é muito importante, porque mostra se os valores dos 

metais em uma área estão associados com os valores de doenças das cidades 

vizinhas. Os resultados mais importantes são: 

a) Peruíbe tem uma autocorrelação alto-alto com todos os tipos de doenças 

analisada, ou seja, altos metais com vizinhos com altas taxas de doenças;  

b) Cubatão e Santos tem correlação alto-alto para doenças do aparelho 

circulatório, doenças do aparelho respiratório e neoplasias; 

c) Mongaguá tem uma autocorrelação baixo-baixo, ou seja, município com baixos 

metais e similaridade nos seus vizinhos com as taxas de doenças; 

d) Bertioga e Guarujá apresentam dissimilaridades tem uma autocorrelação 

baixo-alto, ou seja, metais baixos cercados por vizinhos com altas taxas de 

internação para os grupos de doenças do aparelho respiratório, doenças do 

aparelho genital e urinário e neoplasias;  

e) Guarujá também apresenta autocorrelação baixo-alto para doenças do 

aparelho circulatório;  

f) Santos também apresenta dissimilaridade alto-baixo, ou seja, apresenta metais 

altos cercados por vizinhos com alta taxa de internações considerando-se os 

grupos de doenças do sangue e alterações imunológicas e doenças do 

aparelho respiratório; 

 

5.2 Tipo de estudo 

 

O estudo do tipo ecológico analítico permite avaliar se há uma associação entre 

a exposição da população de estudo com grupos de doenças, doenças específicas ou 

condição de saúde para grupo de indivíduos.  

No caso do presente trabalho, realizou-se o estudo a partir de dados de contaminação 

dos recursos hídricos da região metropolitana da Baixada Santista obtidos através dos 

relatórios anuais da CETESB, associados aos dados de internação do Sistema Único 

de Saúde – SUS, ambos no período de 2015-2019.  
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Diversas variáveis estiveram envolvidas na coleta e análise de dados, sendo 

importante destacar quais os pontos fortes e fracos de cada uma delas.  

No caso dos dados secundários de contaminação da CETESB, algumas 

considerações podem ser realizadas entre elas: 

a) Algumas classificações de água dos recursos hídricos de Guarujá, Santos e 

São Vicente como 22 e 23,  são diferentes dos normalmente apresentados na 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005). Nesta 

resolução, a classificação para água doce começa em especial e depois de 1 

até 4, de acordo com a destinação da água.  

b) Alguns metais possuem dados de análise iguais para todos os pontos de coleta, 

não importa o recurso hídrico que foi coletada a água.  

c) Alguns valores de análise da água para diversos metais se repetem ano após 

ano, independente da época da coleta. Considerando que as indústrias da 

região podem ter variação de produção de acordo com a demanda, é de se 

esperar que os valores de metais sejam diferentes, já que são coletadas 6 

amostras por ano em cada um dos pontos de coleta para posterior análise. 

d) No caso do mercúrio, o padrão CONAMA aceitável para sua presença em água 

é < 0,0002 mg/L. Alguns valores de análise estão com resultados i<0,001 e 

classificados pela CETESB como normais. No rodapé do relatório uma nota 

informa o significado de i como conformidade indefinida quanto ao limite da 

Classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais.  

 

Em comunicação pessoal com o setor responsável pelos relatórios (CETESB, 

comunicação pessoal, 10 de maio de 2022), com os questionamentos acima, as 

respostas enviadas foram: a) a classificação das águas realmente não estava clara 

nos relatórios da instituição e que o setor iria revisar; b) que a situação de repetição 

de resultados acontece para os metais Cádmio, Crômio, Chumbo que apresentam 

resultados abaixo do limite de quantificação na maior parte do tempo na maioria dos 

pontos, que é o resultado esperado. Declararam também estar abertos para revisão 

dos dados, caso isso fosse solicitado a partir de exemplos apontados nas análise por 

eles efetuadas; c) no caso da análise do mercúrio, não era possível estabelecer se 

essa variável atende os limites legais, já que está abaixo dos limites de quantificação 

do método analítico. A CETESB inseriu o "i" para indicar que a conformidade é 

indefinida.  
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A partir da leitura dos dados de análise e das respostas enviadas após 

questionamento, uma das possíveis soluções para sanar estes problemas seria a 

realização de trabalhos futuros que envolvessem análise das águas nos mesmos 

pontos de coleta da CETESB. 

Como forma de tentar minimizar o problema utilizou-se neste trabalho os dados 

de 5 anos (2015-2019) de análise de metais pesados da CETESB. Porém devido ao 

problema de repetição de dados de análise ao longo dos anos, esta abordagem não 

foi eficiente para diminuir consideravelmente o problema. 

 A situação descrita anteriormente é um fator importante a ser considerado, já 

que o  histórico de contaminação da RMBS é bem conhecido, com várias situações 

que possibilitaram a contaminação da Região como resíduos industriais depositados 

de forma irregular (CARVALHO, 2011); MELLO, TOPPA, et al., 2013), bem como a 

bioacumulação de contaminantes em crustáceos e outros organismos, e valores 

elevados de poluentes em sedimentos (TREVIZANI, 2018; LAMPARELLI, 2011). 

 Outro ponto a ser considerado é a utilização de dados populacionais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2010, com o número de população de 

cada cidade da RMBS estimada para 2021 (dados oficiais do próprio Instituto). O ideal 

é a realização do censo demográfico a cada dez anos. Em 2020 não pode ser 

realizado por causa da Pandemia. Desta forma optou-se por utilizar os dados oficiais 

de população estimada. Está previsto a realização de censo neste ano de 2022 (CNN 

BRASIL, 2022), que poderá auxiliar em trabalhos futuros em continuidade ao presente 

trabalho. 

 Um dos pontos fortes do estudo realizado é a grande quantidade de dados 

relativos à internação na RMBS obtidos através do SUS, em um total de 371.716 

pacientes. Este número de dados de internação para as 9 cidades da RMBS, 

possibilitou uma série de análises como número de casos por grupos de doenças,  

taxas de internação para cada grupo de doença e análise espacial da região. 

 Outro ponto importante do  presente estudo é a possibilidade de a partir destes 

dados tabulados, a realização de trabalhos futuros como análise de principais doenças 

por faixa etária, sexo e bairros dos pacientes, entre outras possibilidades. 

 Outro fator de grande importância a ser considerado, é a ampla relação de 

grupos principais de doenças para a região, envolvendo número de casos para cada 

cidade e suas taxas de internação. Estes dados, a partir dos conceitos de Saúde 
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Coletiva, poderão ser utilizados pelas políticas públicas na análise e prevenção dos 

principais grupos de doença descritos neste trabalho, bem como na investigação de 

dados de contaminação na região.  

 

5.3 Contextualização do trabalho. 

 

Um dos fundamentos importantes  que sustentam este trabalho está relacionado 

com os dados de contaminantes dos relatórios da CETESB.  Estudos diversos 

mostram a contaminação da Região  Metropolitana da Baixada Santista por diversos 

poluentes orgânicos e inorgânicos, principalmente na região estuarina de Santos e 

São Vicente, devido a movimentação do  maior porto da América Latina,  e em 

Cubatão devido as  atividades do  seu polo industrial. O Sistema Estuarino de Santos 

e São Vicente apresenta grande contaminação de hidrocarbonetos alifáticos, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) e metais em sedimentos superficiais na 

baia de Santos e na porção interna do estuário, principalmente nas regiões próximas 

as atividades industriais. Regiões marinhas próximas como o Parque Estadual 

Marinho da Laje de Santos, também apresentam contaminação de Cromo, Mercúrio, 

Níquel, Chumbo e Zinco (GOBBATO, 2012). 

A RMBS possui manguezais, que são muito importantes para o meio ambiente. 

Estas regiões são ecossistemas que são muito afetados pela presença de 

contaminantes. Os manguezais de Cubatão, São Vicente e Cananéia foram 

investigados em relação a quantidade de metais presentes no solo, água, material 

vegetal e organismos. A pior condição encontrada entre as três áreas estudadas,  foi 

em uma área conhecida como Canal da Cosipa (Companhia Siderúrgica Paulista, 

atualmente conhecida como Usiminas), apresentando solo com Cobre, Cromo, 

Chumbo, organismos com traços de metais principalmente chumbo e espécies 

vegetais contendo traços de chumbo, Níquel e Cromo (FRUEHAUF, 2005) 

Outro importante trabalho envolvendo a contaminação da RMBS foi 

desenvolvido na Região Estuarina de Santos e São Vicente a partir da análise de 

sedimentos no Canal de Bertioga e na região conhecida como Alto Estuário Santista. 

Metais como arsênio, cobre, chumbo, zinco e mercúrio foram encontrados no Canal 

de Bertioga com valores para Arsênio acima do limite permitido pelo CONAMA. Cobre, 
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chumbo, zinco e principalmente mercúrio foram encontrados nas análises do material 

do coletado no Estuário Santista. O estudo sugere uma grande influência antrópica 

nas regiões estudadas (SARTORETTO, 2014).  

Pesquisa desenvolvida na baixada santista procurou relacionar atividades 

antrópicas com a Geoquímica dos estuários. A mistura de águas fluviais com as 

marinhas e variações de salinidade facilitam a deposição de sedimentos e seus 

contaminantes. O estudo envolvendo a  contaminação de metais, mostrou uma região 

degradada, em particular a região estuarina próxima ao Complexo Industrial de 

Cubatão, principalmente no interior do canal de Piaçaguera (KIM, 2016).  

Estudo realizado em uma área do manguezal de Santos destinada ao descarte 

de resíduos portuários por mais de 50 anos, envolveu análise química do solo e de 

águas superficiais e subterrâneas coletadas da região. Os valores encontrados de 

chumbo, zinco, cobre e níquel estão acima dos valores de referência da CETESB. 

Como o local era utilizado como aterro de resíduos portuários, houve modificações na 

vegetação, solo e água, alterando o ecossistema na região (FORTUNATO, 

HYPOLITO, et al., 2012).  

Os ecossistemas aquáticos dos estuários dos rios Branco e Mariana  em São 

Vicente, apresentam níveis crescentes de poluição causadas principalmente por 

atividades antrópicas como industrialização e urbanização. Estudo envolvendo a 

presença de ferro, cromo, níquel, zinco, manganês e cobre em águas, sedimentos e 

tecidos animais coletados nos rios, mostrou concentrações dos metais estudados na 

água acima dos limites estabelecidos pela legislação para cromo, níquel e zinco. Em 

relação aos sedimentos, valores acima do permitido foram encontrados para cobre, 

níquel, zinco e cromo. Nos tecidos dos peixes, encontrou-se ferro, cromo, níquel, zinco 

manganês e cobre (CARMO, ABESSA e NETO, 2011) 

Alguns dos  metais encontrados nos estudos acima citados estão relacionados 

em parte nos relatórios anuais da CETESB envolvendo contaminação dos recursos 

hídricos da região. Segundo dados de análise da CETESB, na região estuarina da 

RMBS, podem ser encontrados acima do limite estabelecido pela legislação  alumínio, 

arsênio, bário, ferro, mercúrio, magnésio, manganês, níquel e zinco. Os pontos de 

captação de algumas cidades podem apresentar pouca diversidade de metais como 

Guarujá (ferro e manganês) e Bertioga (alumínio e ferro), como também grande 
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diversidade de metais como Cubatão (alumínio, arsênio, bário, ferro, mercúrio, 

magnésio, manganês, níquel e zinco) e Itanhaém (alumínio, arsênio, ferro, mercúrio e 

manganês). 

Já os metais chumbo, cobre, cromo, níquel citados nos estudos acima, não são 

relacionados nas análises da CETESB. O trabalho realizado por Sartoretto (2014), 

mostra valor de Arsênio acima do valor permitido pelo CONAMA no canal de Bertioga, 

fato não descrito na análise da CETESB para os pontos de coleta da região.  

Um importante estudo realizado em áreas contaminadas de São Vicente, 

Cubatão Centro, Bertioga e Cubatão Pilões/Água Fria, mostrou a presença de metais 

pesados como chumbo, cádmio e manganês no esmalte dentário de crianças de seis 

a treze anos, cujas mães moravam nas área contaminadas antes da gravidez. Estes 

resultados sugerem a exposição das crianças em fontes dos metais analisados desde 

a concepção, resultado que não está de acordo com as análises da CETESB, 

principalmente para  cádmio e chumbo (OLIVEIRA, 2018). 

Segundo as análises da CETESB no período estudado de 2015-2019, os metais 

encontrados acima do valor permitido pela legislação na maior parte da RMBS são 

Alumínio, Ferro e manganês.  

A toxicidade do alumínio é baixa, porém em altas concentrações podem estar 

associado a constipação intestinal, cólicas abdominais, náuseas, fadigas, alterações 

no metabolismo do cálcio e alterações neurológicas (SIMÕES, 2007). Outro estudo 

importante cita que o metal pode se concentrar no cérebro de indivíduos expostos 

junto à glia e axônios, prejudicando a transmissão nervosa cerebral, levando a 

distúrbios gastrointestinais diversos incluindo dor aguda abdominal (BEZERRA, 

2016). Podemos considerar que os sintomas de constipação intestinal, cólicas 

abdominais e náuseas, estão relacionadas doenças do aparelho digestório, grupo 

como maior taxa de internações da RMBS. O alumínio também pode estar relacionado 

com asma, bronquite crônica,  câncer no pulmão e fibrose pulmonar, podendo estar 

relacionado com o grande número de internações relacionados a doenças do aparelho 

respiratório (COLLABORATIVE ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT, 2022) 

Em relação ao Ferro, sua presença em grande quantidade pode causar a 

hematocromatose que se caracteriza pelo depósito do metal nos tecidos de órgãos 

como fígado, pâncreas, coração e hipófise, apresentando também um potencial 
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catalítico na oxidação de lipídeos e proteínas (SOUSA, SILVA, et al., 2016). De forma 

semelhante ao Alumínio, o Ferro está associado a problemas no sistema digestório, 

neste caso em particular ao fígado e pâncreas. Também pode estar associado a 

pneumoconiose, Doença de Alzheimer, câncer no cérebro, diabetes tipo II e mal de 

Parkinson (COLLABORATIVE ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT, 2022). Estas 

doenças podem estar associadas a internações envolvendo doenças do sistema 

nervoso, neoplasias  e doenças do aparelho digestório.  

O manganês é considerado um elemento essencial a vida. Sua carência pode 

causar perda de peso e outros problemas como degeneração do ovário ou testículos 

e fragilidade óssea. Porém seu excesso pode causar diminuição do colesterol sérico, 

diminuição de fatores coagulantes dependentes da vitamina K, aumento de cálcio, 

fósforo e fosfatase alcalina (que indica problemas ósseos, aterosclerose, disfunção 

pancreática, aumento de pressão sanguínea e redução da função imune entre outros 

problemas (PRATES, MANZINI, et al., 2011). Outro importante estudo relato os efeitos 

do Manganês relacionados a danos neuro-motores, principalmente em exposição 

ocupacional, através da ingestão vias digestiva e respiratória (MENEZES-FILHO, 

2009). Entre as doenças que podem estar relacionadas à contaminação por 

Manganês pode-se citar o Mal de Parkinson, problemas de equilíbrio e coordenação, 

neuropatia periférica e distúrbios psiquiátricos como alucinações, psicoses, delírio, 

paranóias, ansiedade/depressão e euforia (COLLABORATIVE ON HEALH AND THE 

ENVIRONMENT, 2022). Estes sintomas e doenças podem estar relacionados aos 

casos de internação envolvendo os grupos de transtornos mentais-comportamentais 

e doenças do sistema nervoso. 

O mercúrio apesar de não ser um dos metais com maior número de análises com 

valores acima do permitido pela legislação na RMBS, sua presença deve ser 

destacada pelo seu elevado grau de toxicidade. Vários sintomas e doenças podem 

ser relacionados a contaminação por mercúrio, entre eles tremores, alterações 

neuromusculares, encefalites, polineuropatia, efeitos renais, disfunção pulmonar, 

alterações da visão, irritação nos pulmões, náuseas, vômitos, diarreia a aumento da 

pressão arterial. No caso do mercúrio inorgânico, um dos principais problemas está 

relacionado com a função renal e como doença a glomerulonefrite autoimune, que 

afeta o funcionamento renal, aumentando as toxinas no sangue. Estas condições 

podem estar associadas a presença dos grupos de doenças do aparelho circulatório, 



106 
 

doenças do aparelho digestório e doenças  do sangue e alterações imunológicas na 

RMBS (REBELO, 2016). 

No caso do metilmercúrio, substância formada após o descarte de mercúrio 

inorgânico nos recursos hídricos, o principal problema está relacionado ao sistema 

nervoso, podendo causar vários problemas neurocomportamentais, principalmente se 

durante a gravidez, a mãe esteve exposição a este composto (REBELO, 2016).  

A incorporação de ferramentas de análise espacial reforça a nossa capacidade 

de análise e compreensão dos fenômenos ambientais que podem contribuir para o 

agravamento da situação de saúde dos moradores da região. A relação espacial que 

se estabelece entre os contaminantes metálicos tóxicos e os grupos de doenças mais 

frequentes, identificados através do indicador de saúde escolhido, confirma a situação 

de exposição a agentes tóxicos ambientais. Esta confirmação suporta a decisão de 

manter um programa de vigilância em saúde ambiental que possa garantir bem-estar 

físico e mental aos moradores da região.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados apresentados neste estudo permitem as seguintes conclusões:  

 

➢ As cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista apresentam 

diferentes metais de acordo com o ponto de captação de água com  análise de  

concentrações acima do valor permitido pela legislação. De acordo com os 

relatórios anuais da CETESB no período 2015-2019 no apêndice intitulado 

Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das águas, os 

seguintes metais podem ser encontrados nos recursos hídricos da baixada 

santista: alumínio, arsênio, bário, ferro, mercúrio, magnésio, manganês, níquel 

e zinco; 

➢ A cidade de Cubatão é a que apresenta todos os metais descritos no item 

anterior, devido a localização do grande pólo petroquímico, siderúrgico e de 

fertilizantes;  

➢ Itanhaém (alumínio, arsênio, ferro, manganês e mercúrio) e Santos (alumínio, 

ferro, manganês e zinco) são, depois de Cubatão, as cidades com maior 

número de metais encontrados nos seus pontos de captação; 

➢ Os metais encontrados na maioria das cidades em seus respectivos pontos de 

captação são alumínio, ferro e manganês; 

➢ Um fator de extrema importância que deve ser considerado é que o fato de as 

análises pontuais de vários metais não terem excedido o valor permitido pela 

legislação, isso não torna estes metais menos importantes dentro dos conceitos 

de contaminação e Saúde Coletiva. Mesmo não ultrapassando os valores 

permitidos pelo CONAMA, muitos metais podem estar presentes nas águas dos 

rios da região, atuando como contaminantes crônicos, que a longo prazo 

podem levar ao desenvolvimento de diversas doenças;  

➢ As maiores taxas de doenças considerando toda a RMBS são na ordem 

decrescente para os grupos de doenças do aparelho digestório, doenças do 

aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 

genital e urinário e doenças do sangue e alterações imunológicas;  

➢ Há um padrão para os grupos de doenças na região. O grupo de doenças do 

trato digestório, do aparelho circulatório e do sistema respiratório se 

apresentaram entre as  mais frequentes para todas as cidades;  
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➢ Outro padrão importante é que doenças do trato geniturinário só não estiveram 

presentes nas mais frequentes em Praia Grande e Peruíbe. 

➢ Analisando-se a evolução das taxas de doença ao longo do período 2015-2019, 

um fator a ser considerado é a evolução das taxas para Cubatão, Guarujá, 

Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande em vários grupos de doenças. 

Esta conclusão torna-se importante do ponto de vista da Saúde Coletiva, 

sugerindo ações de políticas públicas para diminuir este crescimento nas taxas.  

➢ A partir da análise espacial dos grupos de doenças e regiões contaminadas, 

percebe-se uma dependência espacial significativa para os 5 principais grupos 

de doença citados anteriormente. Em alguns municípios percebe-se que os 

metais daquela região estão associados com os valores das doenças nas áreas 

vizinhas.  

➢ Finalmente podemos considerar que a presença do pólo industrial na região, 

associado ao descarte inadequado de efluentes industriais nos recursos 

hídricos, pode estar associado ao desenvolvimento de várias doenças agudas 

e crônicas da região.  
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