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RESUMO 

 

A poluição atmosférica advinda da queima da cana-de-açúcar tem sido 
questionada devido aos seus efeitos prejudiciais ao ambiente e a saúde humana, 
sendo apontada como uma das causas do aumento de sintomas e internações por 
problemas respiratórios. O objetivo desse estudo foi investigar impactos da queima da 
cana-de-açúcar na saúde de escolares e no ambiente da comunidade do bairro jardim 
primavera em Juazeiro-BA. Nessa pesquisa utilizou-se o instrumento do Internacional 
Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), abordando asma, rinite e 
eczema. O questionário foi aplicado a 146 pais de escolares de 6 a 9 anos. Quarenta 
e oito desses escolares realizaram medidas repetidas de Pico de Fluxo Expiratório 
(PFE). Dados referentes aos níveis de concentração de material particulado MP2,5, 
monóxido de carbono, focos de queima e dados climáticos como temperatura e 
umidade foram coletados dos meses de abril e agosto de 2016. A enfermeira 
descreveu, por meio de entrevista guiada, as principais queixas de saúde da 
comunidade. Também foram realizadas buscas de reportagens em blogs e sites para 
verificar a opinião de moradores da região sobre os impactos da fuligem. Os dados do 
questionário foram analisados pela estatística descritiva e submetidos aos testes 
estatísticos Qui-quadrado e Exato de Fisher com nível de significância p<0,05. Usou-
se o teste T relacionado para comparar as médias das medidas de PFE de todos os 
escolares e médias das variáveis ambientais e climáticas. Após a normalidade dos 
dados utilizou-se a correlação de Pearson do PFE com as demais variáveis. Dos 
escolares avaliados 55,48% pertencem ao sexo masculino. As prevalências de 
sintomas de asma, rinite e eczema foram 13%, 17,8% e 13% respectivamente. Outras 
doenças respiratórias também apareceram no estudo, inclusive sendo pneumonia, 
bronquite, gripe e cansaço os principais agravos responsáveis por internações. A 
enfermeira descreveu que no período da queima da cana aumenta a procura por 
atendimentos, tanto das crianças quanto dos adultos e associou os problemas 
respiratórios a fuligem. A média do PFE de abril, período com poucos focos de queima, 
e agosto, com maior número de focos, não apresentou diferença estatística, esse 
resultado pode ter sido influenciado pelo pequeno número de crianças, a quantidade 
de medidas para cada criança e o curto período de dias da coleta. Na correlação entre 
variáveis ambientais e climáticas com o PFE foi verificado que o aumento do MP2,5 
diminuiu a função respiratória dos escolares em abril, enquanto que o PFE de agosto 
aumentou com a diminuição da temperatura mínima. Conclui-se que o cultivo da cana-
de-açúcar traz impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde da população, 
em especial sintomas de doenças respiratórias em crianças. As ações do ser humano 
em busca de recursos causam consequências graves para o meio ambiente e para a 
saúde humana, esse tipo de cultivo traz prejuízos, principalmente por fazer uso da 
queima da palha da cana. O estado da Bahia não possui lei específica para controle 
dessa queima, sendo necessário que o poder público tome medidas urgentes para 
coibir tais ações.  
 

 
Palavras-chave: Doenças respiratórias. Poluição do ar. Cana-de-açúcar. 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Atmospheric pollution from burning sugarcane has been questioned due to its 
harmful effects on the environment and human health, being pointed out as one of the 
causes of increased symptoms and hospitalizations due to respiratory problems. The 
objective of this study was to investigate the impacts of sugarcane burning on the 
health of schoolchildren and the community environment of the garden spring district 
in Juazeiro-BA. In this research the instrument of the International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC) was used, addressing asthma, rhinitis and eczema. 
The questionnaire was applied to 146 parents of schoolchildren aged 6 to 9 years. 
Forty-eight of these students performed repeated measures of Expiratory Flow Peak 
(PEF). Data related to the concentration levels of particulate matter MP2.5, carbon 
monoxide, burning foci and climatic data such as temperature and humidity were 
collected from April and August 2016. The nurse described, through a guided interview, 
the main Community health complaints. There were also searches of reports on blogs 
and websites to verify the opinion of residents of the region on the impacts of soot. The 
data of the questionnaire were analyzed by descriptive statistics and submitted to Chi-
square and Fisher's exact tests with significance level p <0.05. The related T-test was 
used to compare the means of PEF measures of all students and means of 
environmental and climatic variables. After the data were normal, Pearson's correlation 
with the other variables was used. Of the students evaluated, 55.48% were male. The 
prevalence of asthma, rhinitis and eczema symptoms were 13%, 17.8% and 13% 
respectively. Other respiratory diseases also appeared in the study, including 
pneumonia, bronchitis, influenza and fatigue as the main diseases responsible for 
hospitalizations. According to the nurse in the period of cane burning, the demand for 
medical care in the region increases, both for children and adults. The nurse associates 
this to the increase in breathing problems caused by soot. The mean of the EFP in 
April, a period with few burning outbreaks, and August, with a greater number of 
outbreaks, did not present statistical difference, this result may have been influenced 
by the small number of children, the number of measures for each child and the short 
Period of collection days. In the correlation between environmental and climatic 
variables with PEF, it was verified that the increase of MP2.5 decreased the respiratory 
function of schoolchildren in April, while the PEF of August increased with the decrease 
of the minimum temperature. It is concluded that the cultivation of sugar cane has 
negative impacts on the environment and on the health of the population, especially 
symptoms of respiratory diseases in children. The actions of the human being in search 
of resources cause serious consequences for the environment and for the human 
health, this type of crop brings losses, mainly for making use of the burning of the cane 
straw. The state of Bahia does not have a specific law to control this burning, and it is 
necessary that the public power take urgent measures to curb such actions. 

 
 

Key-words: Respiratory diseases. Air pollution. Sugar cane.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

A cana-de-açúcar é considerada a matéria prima principal para a produção de 

açúcar e álcool, de origem Indiana, foi trazida para o Brasil por volta de 1530, onde as 

condições de clima e solo foram propícias ao seu desenvolvimento. Apesar dos 

benefícios econômicos, como os empregos diretos e indiretos gerados no seu cultivo, 

a indústria sucroalcooleira traz desvantagens como a ocupação das grandes áreas 

para a plantio, uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos e a queima antes da colheita 

que pode causar diversos impactos ambientais, sociais e econômicos (PRADO 

JÚNIOR, 2004, OMETTO; MANGABEIRA; HOTT, 2005).   

Os impactos das queimadas nos canaviais interferem na redução da 

biodiversidade animal, por morte ou perda de seu hábitat natural, e ameaçam também 

a biodiversidade vegetal que pode sofrer incêndios acidentais em áreas próximas ao 

plantio. O uso do fogo é bastante utilizado no cultivo da cana-de-açúcar para limpeza 

da área a ser plantada e antes da colheita com a finalidade de controlar pragas e 

facilitar o corte manual (RONQUIM, 2010, BIZIAK; BALLESTER, 2013). As queimadas 

produzem uma fuligem composta por diversos tipos de partículas e emitem para a 

atmosfera diversos gases, entre eles o CO (monóxido de carbono), o CH4 (metano) e 

o NO2 (óxido nitroso), que ajudam a aquecer o planeta e danificam a camada de 

ozônio (IPCC, 1995).  

Estudos têm apontado a relação entre a poluição da queima da cana-de- açúcar 

e o aparecimento de doenças respiratórias, que em decorrência aumentam as 

internações e visitas nas urgências (CANÇADO et al, 2006a, NASCIMENTO et al, 

2006, MATSUDA, 2009, PARAISO; GOUVEIA 2015, SAMPAIO 2015, URRUTIA-

PEREIRA; ÁVILA; SOLÉ 2016). 

Na década de 90 pesquisas associaram a poluição do ar com os efeitos 

prejudiciais à saúde da população, mesmo com os níveis médios de poluentes abaixo 

dos padrões estabelecidos (PEREIRA et al., 1998; SALDIVA et al., 1995; 

SCHWARTZ, 1991). Esses efeitos têm sido apontados tanto na morbi/mortalidade 

geral quanto por causas específicas como doenças cardiovasculares e respiratórias 

(GOUVEIA et al., 2003).  

A poluição atmosférica advinda da queima da biomassa tem relação com o 

número de internações hospitalares por doenças do sistema respiratório, 

principalmente em crianças e idosos, conforme dados do Departamento de 
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Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as internações aumentam 3,5 

vezes em relação ao período que não há queima (CANÇADO, 2003, NASCIMENTO 

et al, 2006). As partículas advindas das queimadas podem afetar a saúde humana, a 

exemplo do material particulado (MP) menor que 2,5 micra de diâmetro, o qual 

representa o poluente de maior efeito nas internações por doenças respiratórias em 

crianças. O MP2,5 é originário principalmente da queima de combustíveis fósseis e 

pode ter meia vida de alguns dias e até anos no ar, sendo associado ao aumento de 

sintomas respiratórios em crianças como a asma (NASCIMENTO et al., 2006).  

No nordeste existem 73 usinas de cana de açúcar, sendo seis localizadas no 

estado da Bahia (NOVA CANA, 2016), uma delas está instalada, desde 1972, no 

município de Juazeiro-BA localizado no submédio do Vale do São Francisco. A 

Agroindústria do Vale do São Francisco S.A (Agrovale) tem área agriculturável de 17 

mil hectares (ha) com produtividade de 115,5 toneladas por ha, em 2015 essa indústria 

atingiu uma produção total de 1,9 milhão de toneladas de cana no ano com previsão 

de 1,8 milhão de toneladas para a safra 2016/2017 (AGROVALE, 2016, 

CANAONLINE, 2016).  

Nessa região são escassos os estudos sobre os impactos causados pela fuligem 

da queima da cana-de-açúcar na saúde respiratória e no ambiente, o que estimulou o 

desenvolvimento desta pesquisa com a perspectiva de que no futuro, possa auxiliar 

na criação de políticas públicas ou ações da iniciativa privada que permitam traçar 

estratégias para minimizar a degradação ambiental como também alertar a sociedade 

para os problemas que a queima da cana causa à saúde da população e ao ambiente 

e cobrar das autoridades competentes leis que determinem o fim das queimadas. 

Assim, suscitam-se os seguintes questionamentos: as prevalências de doenças 

respiratórias em escolares, no município de Juazeiro-BA se assemelham aos dados 

de outras regiões do país? Existem outros impactos causados pela fuligem 

proveniente da queima da cana-de-açúcar na saúde da população e no ambiente na 

comunidade do Bairro de Jardim primavera em Juazeiro-BA? Qual a percepção da 

profissional de saúde da unidade local e dos pais dos escolares sobre esses 

impactos? O problema objeto desse estudo envolve várias áreas do conhecimento, 

como a Economia, a Sociologia, as Ciências Ambientais e Biológicas, sendo 

necessário um olhar interdisciplinar para discutir o tema, trazendo elementos que 

possam dar origem a um novo conhecimento e possibilitar novos questionamentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 
Investigar impactos da queima da cana-de-açúcar na saúde de escolares e no 

ambiente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar a prevalência de asma, rinite e eczema atópico em escolares. 

 Identificar outros sintomas respiratórios que estejam supostamente associados a 

fuligem da cana-de-açúcar nessas crianças. 

 Avaliar a percepção da enfermeira da unidade sobre os impactos que a fuligem 

pode causar na saúde de escolares no período da queima da cana.  

 Avaliar os efeitos da exposição à poluição atmosférica sobre a variação do pico 

de fluxo expiratório (PFE) em crianças no período de safra e entre safra da cana-

de-açúcar.  

 Analisar a relação entre poluentes atmosféricos, fatores climáticos, queimadas da 

cana-de-açúcar e o PFE dos escolares. 

 Descrever o conteúdo de reportagens ou matérias descrevendo as opiniões de 

moradores das cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE sobre os impactos da 

atividade sucroalcooleira.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A cana-de-açúcar é uma gramínea alta, originária do Sudeste Asiático, de nome 

científico Saccharum officinarum L. (FERREIRA et al., 2008). A espécie pertence à 

classe das Monocotiledôneas, ordem das Graminales, família Poaceae. É uma planta 

semi-perene que apresenta um ciclo médio de quatro anos, desde o plantio até a 

preparação da área para novas plantações (CASAGRANDE,1991; MONTEIRO, 

2011).  

Mais de 70 países e territórios cultivam a cana-de-açúcar, os maiores produtores 

são: Brasil, Índia, Cuba, México, China, Filipinas, Austrália, África do sul, Estados 

Unidos da América, República Dominicana e Formosa (ROS, 2005 Apud PACHECO; 

SANTOS, 2013). O Brasil é considerado o maior produtor e exportador de derivados 

de cana-de-açúcar. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), a área plantada é de 11.106.341 hectares em 2015 e 11.232.605 em 

2016 com variação (%) de + 1,1 (IBGE, 2016). 

No país, em todos os estados produtores, a área cultivada e colhida destinada a 

atividade sucroalcooleira prevista para a safra 2016/2017 está estimada em 9.073,7 

mil hectares e a produtividade em 76.152 kg/ha, gerando um acréscimo de 3,8% em 

relação à safra 2015/2016. O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-

açúcar no país com 52,3% da área cultivada seguido por: Goiás (10,3%), Minas 

(9,9%), Paraná (6,9%), Mato Grosso do Sul (6,7%), Alagoas (3,7%) Pernambuco 

(2,9%), Mato Grosso (2,3%) e os demais estados com 5,0% (BRASIL, 2016a).   

No Nordeste, a cana-de-açúcar teve grande importância na história da formação 

socioeconômica. Por volta do século XVI, foi inserida na região com o objetivo de 

produzir açúcar e se tornou uma das atividades de ocupação e desenvolvimento das 

áreas litorâneas e da Zona da Mata, que compreende os estados do Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte do Recôncavo Baiano, 

consolidando as bases de organização social e política que até então mantém o poder 

e capital nos estados que produzem (GOMES et al., 2009). 

A intervenção do homem na natureza vem causando diversos impactos, tanto 

para os ciclos naturais, quanto para os seres humanos. Visando o sustento e o 

desenvolvimento econômico, na maioria das vezes esquece que os prejuízos podem 

ser incalculáveis (LITTLE, 2001 Apud PACHECO; SANTOS, 2013). 
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3.1 Impactos causados pela queima dos canaviais 

 

3.1.1 Impactos ambientais 

 

Os impactos ambientais e sociais em todo o processo produtivo da cana-de-

açúcar são relevantes com destaque para a redução da disponibilidade hídrica, devido 

a indução de processos erosivos e da captação superficial de água, a queima da palha 

da cana-de-açúcar, a perda da biodiversidade e produtividade do solo, as alterações 

climáticas, a liberação de gases tóxicos e ainda as partículas finas e ultrafinas 

(FERREIRA; SIQUEIRA; BERGONOSO, 2009). 

A cultura da cana causa impactos ambientais, com a aplicação de insumos, 

fertilizantes e praguicidas, desmatamento, que compacta, desgasta e contamina o 

solo por efluentes, compromete a qualidade da água, altera a qualidade do ar e clima 

da região, emite fuligem e gases de efeito estufa, causa danos à flora e fauna, além 

de aumentar a poluição (RODRIGUES, 2010). 

Para a sua produção, os produtos químicos utilizados poluem o solo e as águas. 

Os agrotóxicos são usados no preparo do solo para evitar o nascimento de ervas 

daninhas e eliminar insetos e ainda, como os herbicidas quando a cana começa a 

brotar, poluindo o solo e as fontes de água, ainda no subsolo (MENDONÇA, 2008).  

As agressões ao meio ambiente aumentaram devido ao processo de 

industrialização da cana-de-açúcar, que utiliza água para realizar o processamento e 

depois a lança no leito dos rios, e o vinhoto, subproduto do refino do álcool, que além 

de ser lançado nos rios, espalha um odor mau cheiroso e altera as condições químicas 

da água causando a morte da flora e da fauna, trazendo prejuízos à população que 

pesca para se alimentar (ANDRADE,1994). Em Pernambuco no ano de 2008, as 24 

usinas existentes na região, foram autuadas por crime ambiental, após denúncias 

feitas ao IBAMA, por destruição da Mata Atlântica na região e contaminação dos 

cursos de água (MENDONÇA, 2008). 

No processo produtivo, uma das etapas é a queima da palha da cana que elimina 

os microrganismos do solo e polui o ar causando doenças respiratórias, a fuligem 

liberada pela queima se espalha em grande quantidade nas cidades vizinhas das 

plantações, causando diversos prejuízos ao bem-estar e à saúde da população 

(MENDONÇA, 2008). A utilização do fogo na colheita aumenta a temperatura e 
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diminui a umidade natural do solo e causa danos ecológicos e econômicos e ainda 

pode provocar acidentes em rodovias (DE ABREU et al., 2011). No estado de São 

Paulo no período das queimadas, a umidade relativa do ar, atinge níveis muito baixos 

que chegam entre 13% e 15% (MENDONÇA, 2008). 

As queimadas emitem para a atmosfera, grande quantidade de gás carbônico e 

podem ocasionar incêndios em florestas e em matas ciliares. A fauna e a flora sofrem 

com estas queimadas, que ferem e provocam a morte de animais de pequeno e médio 

porte, devasta ninhos e ovos, além de extinguir o habitat natural de várias espécies 

(GOMES et al., 2009).  

A fumaça é resultado da queima de qualquer combustível, composta por gases 

e partículas em suspensão, podendo causar danos à saúde humana. Os gases podem 

ser irritantes e asfixiantes e o Material Particulado (MP) pode levar a obstrução das 

vias aéreas (SOUZA et al., 2004). A fuligem, conhecida como carvãozinho preto, 

produzida pela queima da biomassa, contribui para o aquecimento global, devido a 

liberação de partículas de carbono. Mais de setenta produtos químicos estão 

presentes na fumaça que reduzem a dispersão dos poluentes e podem ser 

cancerígenos, influenciam no aumento de doenças respiratórias e vários outros 

problemas de saúde, além de prejudicar a fauna e sujar ruas e residências 

(FERREIRA; SIQUEIRA; BERGONOSO, 2009). 

São vários os danos causados pela queima da cana-de-açúcar, um aspecto 

relevante a essa prática é o grande volume de poluentes atmosféricos, no Brasil, a 

queima da cana emite em média 98% dos gases produzidos a partir de resíduos 

agrícolas (DE ABREU et al., 2011). E não só no Brasil, mais em outros países, a 

queima da biomassa é considerada a maior fonte de produção de material particulado 

assim como de gases tóxicos, como o monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e 

ozônio (MASCARENHAS et al., 2008). 

O material particulado também conhecido como aerodispersóide pode ter origem 

primária ou secundária. O MP é composto de substâncias sólidas e líquidas que ficam 

suspensas no ar e podem se apresentar em diversos tamanhos, formatos, números e 

com diferentes áreas de superfície e composição química. O que vai determinar esses 

fatores é o local onde o MP é produzido e a fonte que o emite, essas partículas são 

amplamente estudadas pela toxicidade de alguns componentes presentes neste 

material (ARBEX et al., 2012). Pelo tamanho os MPs podem ser:  Partículas Totais 
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em Suspensão (PTS), partículas inaláveis (MP10), partículas inaláveis finas (MP2,5), 

partículas inaláveis ultrafinas (PM0,1) e fumaça (SAMPAIO, 2015). 

O material particulado fino está presente na poluição atmosférica lançada em 

grande quantidade pelas ações antrópicas como a queima da biomassa para a 

agricultura e pecuária e a elevação do uso de combustíveis fósseis. As partículas 

ultrafinas e leves podem ser levadas pelo vento e alcançar lugares distantes. Os 

sistemas respiratórios e cardiovasculares são os mais afetados pela exposição a 

esses poluentes, no entanto, outras doenças podem estar relacionadas a exemplo de 

neoplasias, doenças dos olhos, ouvido e pele (PENHA, 2014, GONÇALVES, 2006). 

As partículas inaláveis (MP10) medem menos de 10μm, as (MP2,5) apresentam 

tamanho muito pequeno, menor que 2,5 μm, ambas podem ficar armazenada na parte 

superior do sistema respiratório e alcançar os alvéolos pulmonares (CETESB, 2015). 

As MP10 agem como irritante respiratório e pode causar inflamação sistêmica 

agravando condições crônicas em pessoas frágeis possibilitando a morbi-mortalidade 

(BROOK et al 2010). Para Cançado et al., (2006a) as partículas MP2,5 transportam e 

realizam trocas gasosas nas estruturas pulmonares. 

As partículas inaláveis ultrafinas (PM0,1) podem ser inaladas com facilidade e 

absorvidas pelas vias respiratórias, podendo ser tóxicas devido suas propriedades 

(ZHU, 2014). Essas partículas tem diâmetro inferior a 0,1 micrômetros e são formadas 

por nucleação após as reações de condensação química originando novas partículas 

(SAMPAIO, 2015). Além das MP o processo de industrialização de cana-de-açúcar 

também produz gases tóxicos derivados da queima da palha. 

O Monóxido de Carbono (CO) é bastante tóxico e pode ocasionar no ser humano 

redução do transporte do oxigênio e provocar hipóxia tecidual (CANÇADO et al., 

2006a). Esse gás é incolor e inodoro, é encontrado em grandes concentrações nas 

cidades, devido ao número de automóveis, sendo resultado da queima incompleta de 

combustível de origem orgânica (biomassa, combustíveis fósseis, entre outros) 

(CETESB, 2015). A maior fonte de inalação de CO é a fumaça do cigarro para os 

fumantes e para os não fumantes é o excesso de gases liberados pelos veículos 

(SAMPAIO, 2015). Essa substância pode causar danos ao organismo, devido a sua 

elevada relação com a hemoglobina, como também pode provocar dores de cabeça, 

redução da capacidade de trabalho e aprendizagem e até morte por asfixia se a 

concentração estiver bastante alta. O CO está relacionado com o aumento de 
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incidência de infarto do miocárdio, infecções das vias áreas superiores em idosos e 

mortalidade (MATSUDA, 2009). 

O Óxido de Nitrogênio (NO) e o Dióxido de Nitrogênio (NO2) são substâncias 

formadas a partir da reação do oxigênio com o nitrogênio, tem como fonte de emissão 

os motores de automóveis e aviões, em menor proporção também é emitido pelos 

fornos, incineradores, fogões a gás, aquecedores a querosene, queimadas e cigarro. 

Se inalado, pode ser carcinogênico, é um gás tóxico, oxidante e irritante das mucosas, 

em particular em crianças (CANÇADO et al., 2006a). Esses gases podem reduzir a 

capacidade de realização de atividades físicas e aumentar o número de internações 

(SAMPAIO, 2015). 

O Ozônio (O3) é tóxico dependendo da concentração e duração da exposição, e 

pode causar diversos sintomas como: irritação no nariz e garganta, dor de cabeça, 

dor no peito, perda de visão, tosse, garganta seca, aumento da pulsação e edema 

pulmonar (PIRANI, 2011). Na Califórnia, uma pesquisa mostrou aumento da 

incidência de diagnósticos de asma em crianças que praticam atividades físicas onde 

há elevada concentração de ozônio (MCCONNELL et al., 2002). 

O Dióxido de Enxofre (SO2) é bastante tóxico, incolor e tem odor asfixiante em 

concentrações superiores a 3-5 ppm. O gás é resultado da combustão de fósseis 

como o petróleo e o carvão, e as principais fontes de emissão são as indústrias, os 

automóveis e usinas termoelétricas. Esse gás pode ficar suspenso no ar por um bom 

período de tempo e gerar efeitos em regiões afastadas das fontes que o emitem 

(COMMITTEE OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPANTIONAL HEALTH ASSEMBLY 

OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1996). Pesquisas relatam que o SO2 

agrava as doenças respiratórias pré-existentes, causa irritação no sistema 

respiratório, ataca as mucosas e os alvéolos pulmonares, pode, em alguns casos, 

ocasionar sangramentos. Se a exposição for prolongada pode promover tosse e 

expectoração, sintomas equivalentes à bronquite crônica (CANÇADO et al., 2006b; 

SAMPAIO, 2015). 

Desde o início da colonização no Brasil, acontece a prática das queimadas com 

a finalidade de destruir campos e florestas e preparar as áreas para o plantio da cana-

de-açúcar. Com o aumento da monocultura da cana, o processo da queima, se tornou 

comum. O fogo é nocivo a terra, pois provoca a desertificação, devido as alterações 

climáticas e pode causar mudanças irreparáveis no ciclo das chuvas (FERREIRA; 

VITAL; LIMA, 2008). 
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As diversas formas de manejo do solo agrícola podem induzir a longo prazo, a 

degradação das propriedades físicas, químicas e biológicas, causando danos e 

diminuição na produtividade. Para obter qualidade e sustentabilidade, a melhor opção 

é planejar um agro ecossistema complexo, priorizando o cultivo de diversas culturas 

(VEZZANNI; MIELNICZUK, 2009). Para Resende et al. (2006), uma desvantagem da 

plantação da cana-de-açúcar é o impacto que causa sobre a fertilidade do solo, 

podendo causar prejuízo na produtividade agrícola. 

 

3.1.2 Impactos na saúde 

 

A queima da cana-de-açúcar libera gases tóxicos e partículas finas e ultrafinas 

que se inaladas podem gerar morbidade respiratória para a população exposta 

(MONTEIRO, 2011). 

Estudos realizados por pesquisadores brasileiros (CANÇADO et al., 2006b; 

CENDON et al., 2006; MARTINS et al., 2006), tanto experimentais como 

observacionais, apresentam fortes evidências sobre os efeitos da poluição do ar, com 

destaque para o material particulado fino, que causa problemas de saúde e 

mortalidade por doenças cardiovasculares (cardíacas, arteriais e cerebrovasculares). 

Nesse processo têm sido relatados efeitos agudos que causam elevado aumento de 

internações e mortes por arritmia, doença isquêmica do miocárdio e cerebral, assim 

como efeitos crônicos que têm sido relatados por exposição em longo prazo. 

A alta concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em 

algumas regiões é associado a queima da cana. Essas substâncias são compostos 

orgânicos potencialmente cancerígenos e mutagênicos, formados por dois ou mais 

anéis aromáticos originados durante a combustão incompleta de material orgânico 

oriundo de fontes naturais e antropogênicas. A exposição ao ser humano se dá 

através do ar, dos alimentos, da água e do solo, já a contaminação atmosférica está 

relacionada com o nível da urbanização, o tráfego de automóvel e o tipo de 

industrialização da área (NAPP, 2008, CASTRO, 2010). 

Durante a queima da biomassa os HPAs são os poluentes mais prejudiciais à 

saúde, por apresentarem atividades mutagênicas, carcinogênicas e desreguladoras 

do sistema endócrino (ZAMPERLINI; SILVA; VILEGAS, 1997; GODOI et al., 2004), 

mesmo em baixa concentração na atmosfera (RODRIGUES, 2010). 
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A exposição dos trabalhadores à vários poluentes pode causar riscos à saúde, 

como inflamações, infecções crônicas, problemas respiratórios, e até mesmo câncer. 

O material resultante da queima da cana-de-açúcar influencia no tecido epitelial que 

recobre a superfície ocular e no filme lacrimal, podendo causar prejuízos 

irrecuperáveis à visão desses trabalhadores (MATSUDA, 2009). 

O dano causado por poluentes em crianças é bastante significativo em relação 

aos adultos, o fato do sistema imunológico não estar desenvolvido completamente, 

possibilita o aparecimento de infecções respiratórias. Nessa faixa etária as crianças 

são mais sensíveis à exposição aos poluentes aéreos, por permanecerem bastante 

tempo em ambientes externos, realizarem atividade física em maior proporção em 

relação aos adultos e devido ao metabolismo basal acelerado que pode causar 

hiperresponsividade (broncoespasmo induzido pelo exercício) (ARBEX et al., 2012).  

Mundialmente, em regiões urbanas com grande número de indústria, houve um 

aumento considerável de prevalência de algumas doenças respiratórias como a asma 

brônquica e rinite alérgica, e ainda de eczema atópico. Em algumas regiões como 

África, Índia, América Latina, Europa do Norte e Europa Oriental, foi verificada a 

elevação da prevalência de sintomas de asma que mudou de 13,2% para 13,7% na 

faixa etária de 13 e 14 anos (média de aumento de 0,06% ao ano) e de 11,1% para 

11,6% na faixa etária de 6 e 7 anos (aumento médio de 0,13% ao ano). No entanto, 

as tendências temporais na prevalência de sintomas de asma mostraram padrões 

regionais diferentes, em algumas regiões da Oceania os resultados, evidenciaram 

tendência de estabilização e até de redução da prevalência da doença em 

adolescentes. Na Europa Ocidental, o sibilo atual diminuiu 0,07% ao ano em crianças 

de 13 e 14 anos, mas aumentou 0,20% ao ano em crianças de 6 a 7 anos (ASHER et 

al., 2007; PEARCE et al., 2007).  

Já para a prevalência de rinite variou de 1,5% a 41,8% entre crianças de 6 e 7 

anos, enquanto que na faixa etária de 13 e 14 anos variou de 3,2% a 66,6% em regiões 

da Europa, Ásia, África, Américas do Norte e Sul e Oceania (SOLÉ et al, 2006). Para 

os sintomas de eczema em crianças residentes em diferentes zonas da América 

Latina a prevalência média é de 11,3%, oscilando de 3,2% na Ciudad Victoria (México) 

e 25,0% em Barranquilla (Colômbia) (SOLÉ, et al., 2010). 

No Brasil, apesar da prevalência de asma mostrar tendência à diminuição, é 

ainda a mais alta dentre os países da América Latina, com valores médios de 20%, 

variando de uma região para outra. As taxas de prevalência de asma ativa variam de 
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11,8% em Nova Iguaçu-RJ a 30,5% em Vitória da Conquista-BA (SOLÉ et al, 2007). 

Em Tangará da Serra-MG a prevalência encontrada, entre adolescentes, foi de 15,9% 

(ROSA et al, 2009) e em Alta Floresta-MG de 12,4% (DE FARIAS et al., 2010). 

A asma é considerada uma doença crônica, caracterizada pela obstrução e 

inflamação do fluxo e vias aéreas e por hiperresponsividade (CAMPANHA; FREIRE; 

FONTES, 2008). A doença se manifesta clinicamente por sintomas de sibilos, 

dispneia, aperto no peito e tosse, sendo consequência da interação entre genética e 

exposição ambiental, além de outros fatores específicos (RIGUERA; ANDRE; 

ZANETTA, 2011). A asma é uma questão de saúde pública e está entre as doenças 

que mais levam as pessoas a buscarem atendimento emergencial hospitalar na faixa 

etária pediátrica. Não sendo controlada pode causar danos irreparáveis para o 

paciente, para a família e para o setor público de saúde (BRANDÃO et al., 2009). 

A estimativa é que 300 milhões de pessoas no mundo, incluindo as crianças, 

sofrem com essa enfermidade (BRASIL, 2015b). A doença atinge 6,4 milhões de 

brasileiros acima de 18 anos, conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

do Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

pesquisa ainda aponta que as mulheres apresentaram maior prevalência em relação 

aos homens, 39% a mais (BRASIL, 2015b). De acordo com dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a asma é responsável por mais de 100 mil internações no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2015b).  

Os portadores de asma podem apresentar diversos sintomas como dificuldade 

respiratória (falta de ar), tosse seca, chiado no peito e ansiedade, quando expostos a 

fatores diversos, entre eles mudança de temperatura, ambiente seco, fumaça, ácaros 

ou fungos (BRASIL, 2016). É uma doença pouco controlada, às vezes pelo fato de 

sua prescrição ser imprópria e ou uso incorreto da medicação (DALCIN et al., 2011). 

A ausência de controle da asma pode ser originada de diversas causas, tais 

como dificuldade de acesso ao sistema de saúde, falta de diagnóstico, exercício com 

prescrição inadequada, e o não uso da medicação prescrita. Essa doença está entre 

as vinte queixas que mais procuram por consultas em atenção primária, sendo a 

terceira em internação do SUS no Brasil com média nacional estimada de prevalência 

de 20% entre crianças e adolescentes (URRUTIA-PEREIRA; AVILA; SOLÉ, 2016).  

A asma pode ser controlada através de medidas de controle ambiental, ações 

de educação para pacientes e seus familiares e pelo uso correto de medicações 

(CARMO; ANDRADE; CERCI NETO, 2011).  
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As condições de moradia do asmático, os hábitos de vida e o acesso a 

informações sobre a mesma podem ajudar a pessoa a conviver de forma mais 

adequada com a doença (VIEIRA; SILVA; OLIVEIRA, 2008). 

Outro agravo na saúde respiratória humana é a rinite alérgica, inflamação das 

membranas nasais, provocada por exposição a alérgenos, caracterizada clinicamente 

por processo inflamatório como prurido nasal intenso, espirros, obstrução nasal, 

coriza, respiração oral e diminuição do olfato (CAMPANHA; FREIRE; FONTES, 2008).  

A doença é sintomática do nariz, resultante da reação inflamatória, tendo como 

agravantes típicos, alérgenos da poeira e alérgenos de fungos de animais domésticos, 

fumaça de tabaco, pólens, além de poluição e mudanças ambientais de temperatura 

e de umidade. Não existe uma definição universal aceita para rinite, a diferença entre 

um indivíduo com e sem rinite é observada clinicamente com base no histórico do 

paciente, através dos sintomas. (CAMELO-NUNES; SOLÉ, 2010), 

As rinites podem ser aguda, subaguda e crônica, de acordo com sua duração, 

observadas através de critérios clínicos, frequência e intensidade de sintomas, 

citologia nasal e fatores etiológicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), se faz necessário observar a duração, a gravidade dos sintomas e a qualidade 

de vida (SOLÉ; SAKANO, 2012).  

Esses pesquisadores determinaram a prevalência de rinite entre crianças e 

adolescenctes no Brasil através da aplicação do instrumento International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) em grandes centros urbanos. Nas cidades 

da região Sul e Sudeste nos meses mais frios do ano foi observado as maiores 

prevalências de sintomas nasais, enquanto que no Nordeste não houve diferença 

entre os meses. Ainda segundo os autores, foi encontrada a prevalência de rinite 

alérgica persistente em criança de 12,2% em Curitiba e em adultos 25,4%.   

Outro problema que pode ter efeito significativo na saúde é o eczema atópico ou 

dermatite atópica, uma doença inflamatória da pele, caracterizada por prurido intenso, 

pele seca e lesões cutâneas, podendo ser crônica e reincidente.  O histórico familiar 

da doença aparece como fator de risco, além de fatores ambientais e imunológicos. 

Costuma aparecer na primeira infância e apresenta intensa relação com condições 

atópicas, como asma e rinite alérgica (TABALIPA et al., 2011).  

A doença pode aparecer desde as formas leves e localizadas até formas mais 

graves e espalhadas com presença de eritema, edema, infiltração, vesiculação, 

secreção, formação de crostas, escamas e liquenificação. O diagnóstico é clínico e 



 
 

27 

varia de acordo com a faixa etária do paciente. A alta prevalência da doença eleva os 

custos financeiros e sociais com despesas hospitalares para a comunidade, paciente 

e seus familiares. O tratamento vai desde orientação ao paciente, controle da 

inflamação e restauração da barreira cutânea. Entre algumas cidades estudadas no 

Brasil, com aplicação do (ISAAC), estabeleceu-se uma prevalência média de 

dermatite atópica em adolescentes de 8,9%, com variação de 7,3% na região Sul a 

11,1% na região Norte. A prevalência média de eczema no Brasil é de 8,9% e na 

América Latina 11,8% (TABALIPA et al, 2011). 

Segundo Claro (2011), a doença é crônica e recorrente, podendo ser sazonal 

com períodos de remissão e exacerbação, pode ocorrer melhora ao longo da infância 

e até o desaparecimento na puberdade. Alguns doentes com eczema atópico ao longo 

da vida podem desenvolver rinite alérgica ou asma. A explicação para a doença é a 

genética com influência dos fatores ambientais. 

De acordo com dados da OMS, a poluição atmosférica pode ter causado a morte 

de 2 milhões de pessoas em 2011. Se não forem desenvolvidas políticas públicas, a 

poluição do ar em 2050 pode ser considerada o principal motivo ambiental de 

mortalidade prematura no mundo (VORMITTAG; RODRIGUES; MIRANDA, 2013). 

Mortes associadas a poluição do ar no Brasil ultrapassa em cinco vezes o 

número de óbitos considerados pelos tabagismo ambiental/passivo e causa em torno 

de 20 mil óbitos/ano (WHO, 2009). 

 

3.2 Legislação sobre questões ambientais  

 

A Lei nº 6938/1981 que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente foi a 

primeira norma jurídica no âmbito federal que de forma específica e sistêmica, versou 

sobre a questão ambiental, apresentando as primeiras diretrizes para discutir a gestão 

ambiental no Brasil, e de forma indireta inclui os impactos relacionados com as 

emissões atmosféricas (LEME, 2005). 

Antes dessa Lei a Portaria Ministerial de nº 231, de 27 de abril de 1976, tinha 

como meta estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar para material 

particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e oxidantes fotoquímicos.  

Com a Política Nacional do meio Ambiente foi instituído o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) que tem a responsabilidade de proteger e melhorar a 

qualidade ambiental e possui como órgão consultivo e deliberativo o Conselho 
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Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que determina as normas e padrões para que 

o meio ambiente seja ecologicamente equilibrado e possa oferecer uma boa qualidade 

de vida (LEME, 2005).  

O CONAMA, de acordo com a resolução 01/1986, indica diretrizes do 

Licenciamento Ambiental de atividades que possam modificar o meio ambiente e 

causar degradação das propriedades física, química ou biológicas, ficando sujeitas a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente (RIMA) (LEME, 2005).  

No Brasil, a resolução de nº 03 de 28 de junho de 1990 do CONAMA, estabelece 

novos padrões nacionais de qualidade do ar, os quais substituem os da portaria nº 

231/76, e determina os seguintes parâmetros: partículas totais em suspensão, 

fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de 

carbono e ozônio (SAMPAIO, 2015).  

Os Padrões de Qualidade do Ar (PQAr) variam de acordo com as medidas 

tomadas para balancear os riscos à saúde, pareceres técnicos, questões econômicas 

e outros fatores sociais e políticos, que muitas vezes dependem do estado de 

gerenciamento da qualidade do ar. Os padrões tem como objetivo atingir as menores 

concentrações, considerando as limitações da região, capacidade técnica e as 

prioridades relacionadas à saúde pública (CETESB, 2015). 

A OMS publicou as primeiras diretrizes sobre a qualidade do ar no ano de 1987. 

Essa entidade é responsável pela coordenação das autoridades de saúde do âmbito 

do sistema das Nações Unidas (KOLHY; MARTINS, 2014).  

Em 2006, houve a apresentação, pela OMS, do relatório “Air quality guidelines 

for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide” – Global update 

2005, que sugere novos padrões de qualidade do ar a serem considerados (WHO, 

2006). A agência norte-americana de proteção ambiental (United States 

Environmental Protection Agency - EPA), recomendou em dezembro de 2012, novos 

padrões para o material particulado em suspensão. 

No Quadro 1 estão apresentados os órgãos responsáveis pelos padrões de 

qualidade do ar no Brasil, (CONAMA) e dados internacionais EPA e WHO. 

 

 



 
 

29 

Quadro 1 - Padrões de qualidade do ar para o material particulado atmosférico 

Material 
Particulado (MP) 

CONAMA,1990 WHO, 2006 EPA, 2013 

MP10  240 μg/m³ (média 
para 24 h)               

50 μg/m³ (média 
para 24h) 

150 μg/m³ (média para 
24h)  

MP10 80 μg/m³ (média 
anual) 

20 μg/m³ (média 
anual) 

Sem referência¹ 

MP 2,5 150 μg/m³ (média 
para 24h) 

25 μg/m³ (média 
para 24h) 

35 μg m³ (média para 
24h)² 

MP 2,5 50 μg/m³ (média 
anual) 

10 μg/m³ (média 
anual) 

12 μg/m³ (média 
anual)³  
15 μg/m³ (média anual)4 

   Fonte: BRASIL,1990. 

O Quadro 2 apresenta os padrões mais recentes de poluentes do ar para gases 

tóxicos, segundo a OMS. 

 

Quadro 2 – Padrões da Organização Mundial de Saúde para qualidade do ar 

Poluentes Tempo de Amostragem Padrão 

O3 Média de 8 horas                  100μm/m³ 

NO2   Média anual 

Média de 1 hora                            

40μm/m³ 

200 μm/m³ 

SO2 Média de 24 horas 

Média de 10 minutos 

20 μm/m³ 

500 μm/m³ 

CO Média 1 hora 

Média de 8 horas 

30   μm/m³ 

10   μm/m³ 

                      Fonte: Adaptado e Traduzido de Word Health Organization (WHO, 2006). 

 

A implantação da indústria sucroalcooleira, transforma a qualidade do ar e possui 

alto potencial de impacto socioambiental. O estudo do impacto ambiental objetiva a 

avaliação e as consequências da instalação de uma empresa e se baseia nas 

atividades científicas, técnicas e administrativas a serem desenvolvidas para decidir 

sobre a emissão da licença ambiental (LEME, 2005). 

A Lei nº 6.938/81, no Art. 3º, trata da poluição, como degradação da qualidade 

ambiental que é resultado de atividades que podem prejudicar a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população. Quando os padrões de poluição e agressão ao meio 

ambiente não são respeitados, o mesmo fica inadequado para os seres vivos, devido 
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aos impactos locais e regionais, acarretando prejuízos à saúde pública e aos 

ecossistemas (PACHECO; SANTOS, 2013). 

A Resolução nº 382/2006 do CONAMA, determina os limites máximos de 

poluição atmosférica para fontes fixas e para o processo de geração de calor a partir 

da combustão externa de bagaço de cana-de-açúcar. Porém, não especifica os limites 

de poluição do ar pela fuligem gerada pela queima da cana. Para monitorar a 

qualidade do ar é necessário observar as concentrações atmosféricas de diversos 

poluentes de forma contínua e avaliar as características normais para que a população 

e o meio ambiente possam ter condições favoráveis, essas emissões podem ser de 

fontes fixas e móveis (BRASIL, 2006).  

No estado da Bahia não existe lei específica para a queima da cana-de-açúcar, 

assim como para Pernambuco, já em São Paulo, maior produtor da cultura no país, 

existe a lei 11.241 de 2002 que prevê o fim da queima da palha até 2021 para áreas 

mecanizáveis e em 2031 para áreas não mecanizáveis (SÃO PAULO, 2002). 

Os padrões de qualidade do ar na Bahia são monitorados pelo Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). O sistema é descentralizado de gestão e atua 

com duas redes privadas: a rede de monitoramento da Central de Tratamento de 

Efluentes Líquidos (CETREL) e a rede da Petrobrás, Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM). O estado possui 23 estações que monitoram os seguintes poluentes no seu 

polo industrial: Material particulado, Dióxido de Enxofre, Óxidos de Nitrogênio 

(NO+NO2), Monóxido de Carbono, Ozônio, Metais como Chumbo, Cromo, Cobre, 

Ferro, Níquel, Arsênio e Mercúrio, Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), Amônia 

(NH3), Compostos Reduzidos de Enxofre (TRS) e Hidrocarbonetos Totais (metânicos 

e não-metânicos) (BAHIA, 2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de estudo descritivo, com características quantitativas do tipo 

transversal, de base populacional, entre crianças de 6 a 9 anos de escola pública do 

município de Juazeiro-Bahia. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na escola localizada no bairro Jardim Primavera (área 

rural), a uma distância de 15 km do centro do município de Juazeiro localizado no 

norte do Estado da Bahia, à margem direita a jusante do Rio São Francisco (Figura 

1).  

 

Figura 1- Localização do bairro Jardim Primavera, Juazeiro – BA 

 
                    Fonte: PARLIM, (2013) adaptado pela autora. 

 

O município de Juazeiro-BA fica a 511Km de distância da capital Salvador, 

possui 195.965 habitantes com estimativa até 2015 para uma população de 218.324, 

conforme dados do censo 2010, sendo a maior parte dessa, 160.775, localizada na 

zona urbana (IBGE, 2010).  

O bairro jardim primavera foi escolhido para esse estudo, devido sua 

proximidade com a área agriculturável da Empresa Agrovale, que gera fuligem por 
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meio da queima da cana-de-açúcar, expondo toda a população de Juazeiro-BA, assim 

como do município vizinho Petrolina-PE, podendo causar prejuízos à saúde humana 

e ao meio ambiente. No bairro atualmente só há uma Escola. 

O bairro surgiu em 1992 e tem uma população aproximada de 3.416 moradores 

conforme o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), fornecida pela 

Secretária de Saúde do município de Juazeiro. A população é constituída por 

funcionários da Empresa Agro-indústrias do Vale do São Francisco (Agrovale) e 

comerciantes de diversos ramos de atividades sendo suas primeiras residências 

ocupadas por trabalhadores da empresa.  

As casas foram construídas pela Caixa Econômica Federal em parceria com a 

Agrovale através de um acordo político. Um total de 550 residências populares foram 

construídas a fim de atender as necessidades daquele momento. O bairro foi chamado 

de Conjunto Habitacional I, passando depois para Jardim Primavera, (ARTICULAÇÃO 

POPULAR, 2016).  

A Agrovale, empresa produtora de açúcar, etanol e bioenergia teve sua fundação 

em 19 de setembro de 1972, com a primeira safra em 1980. A Empresa utiliza a 

técnica da queima da palha, uma técnica que é descrita na literatura por causar 

impactos socioambientais negativos em outras comunidades, que são prejudiciais ao 

ambiente como a fuligem que é lançada a vários quilômetros e, em consequência a 

insustentabilidade ambiental da área plantada na região (HESS, 2008; RONQUIM, 

2010; FACCINI,2013). 

 

4.3 População do estudo 

 

A população estudada foi composta de 197 participantes. Participaram do 

estudo.  

 146 pais ou responsáveis de crianças que correspondem a toda a população 

escolar na faixa etária de 6 a 9 anos matriculados na escola Municipal Mandacaru, 

localizada no Bairro Jardim Primavera, Juazeiro-BA. Não houve necessidade de 

cálculo amostral, foram incluídos toda população. 

 50 crianças, selecionadas através de sorteio estratificado, realizaram medidas de 

Pico de Fluxo Expiratório, esse total corresponde a 34% da população estudada. 

Esse percentual foi determinado devido a limitação financeira para realização das 

medidas com uso de material descartável 
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 E ainda uma profissional de saúde (enfermeira) da unidade de saúde do bairro. 

 

4.4 Instrumentos e coleta de dados 

  

4.4.1 Instrumentos de coleta 

 

Na coleta obteve-se dados sobre a prevalência de sintomas de asma, rinite e 

eczema atópico dos escolares utilizando-se o questionário escrito do protocolo 

Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) validado no Brasil 

por Solé et al. (1998) constituído de três módulos: o primeiro constando oito questões 

sobre asma, o segundo com seis questões sobre rinite e o terceiro com sete questões 

sobre eczema.  

O método ISAAC surgiu em 1991 com o objetivo de facilitar as pesquisas em 

asma, rinite e eczema atópico, por meio de uma metodologia padronizada aplicada 

entre diferentes países e regiões com diferentes culturas, sócio-econômicas, 

genéticas e ambientais capaz de obter dados confiáveis e comparáveis (ASHER et al 

1995). Há diversos estudos epidemiológicos no Brasil que utilizaram a metodologia do 

ISAAC entre eles AMORIM; DANELUZZI (2001); MAIA et al. (2004); FELIZOLA et al. 

(2005); SOLÉ et al. (1999); BRITTO et al. (2004), RIGUERA; ANDRÉ; ZANETTA 

(2011); LUNA et al. (2013) e CASTRO et al. (2009). 

O questionário ISSAC é divido em três módulos: o modulo para o diagnóstico de 

sintomas asma, o módulo para o diagnóstico de sintomas rinite e o módulo para o 

diagnóstico de sintoma de eczema. 

A asma, doença multifatorial que resulta de uma interação entre genética, 

exposição ambiental a alérgenos e irritantes, e outros fatores específicos que levam 

ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas, é caracterizada como uma doença 

inflamatória crônica, por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação 

variável ao fluxo aéreo, reversível de maneira espontânea ou com tratamento. Sua 

manifestação se dá clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, 

aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. 

(STIRBULOV et al, 2006). 
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A rinite é a inflamação da mucosa de revestimento nasal, caracterizada pela 

presença de um ou mais sintomas como: obstrução nasal, rinorreia, espirros, prurido 

e hiposmia (SOLÉ; SAKANO, 2012). 

O eczema atópico é uma doença inflamatória da pele, crônica e recorrente de 

etiologia multifatorial, de incidência crescente, caracterizada por prurido intenso e 

xerose cutânea (SIMÃO, 2010). 

Além das questões do ISSAC foram acrescentadas ao questionário questões 

dos autores Teldeschi; Sant’anna; Aires (2002) sobre os dados das crianças (idade, 

sexo, cor/raça, tempo de residência), fator predisponente para problemas respiratórios 

como o convívio com fumantes, além de outras questões acrescidas com a finalidade 

de identificar a percepção dos pais sobre outros possíveis impactos que a queima da 

cana-de-açúcar pode ocasionar na saúde da população estudada (ANEXO A). 

As medidas de PFE foram coletadas nos meses de abril, período de menor 

número de focos de queima na região, e agosto, período da queima de 2016 em 

ambiente controlado (sala reservada) no turno da manhã. Devido a limitação 

financeira, apenas 50 crianças foram submetidas à essa aferição, correspondendo a 

34% da população incluída no estudo inicialmente. Essas crianças foram selecionadas 

por meio de sorteio estratificado não sendo observado portadores de asma e nem 

fumantes passivos entre os sorteados. 

Objetivando coletar informações sobre as principais queixas que levam as 

crianças à unidade de saúde do bairro Jardim Primavera assim como o período dessa 

procura e a relação dessa com a fuligem da cana-de-açúcar foi realizada uma 

entrevista breve, em agosto de 2016, com a profissional de saúde (enfermeira), média 

de 10 minutos. A entrevista foi realizada na própria unidade de saúde, no turno de 

trabalho da profissional e em uma sala reservada que garantisse o sigilo das 

informações, conduzida a partir de um roteiro de questões (Apêndice A). A entrevista 

foi gravada e posteriormente transcrita com prévio consentimento da entrevistada. 

Os dados meteorológicos (temperatura e umidade relativa do ar mínima e 

máxima) referentes aos meses de abril e agosto do mesmo ano, assim como as 

variáveis ambientais (material particulado MP2,5, monóxido de carbono CO e focos de 

queima de abril e agosto de 2016) foram obtidos do site do laboratório de meteorologia 

da Univasf (LABMET) e do site do sistema de informações ambientais (SISAM). 

O levantamento das reportagens descrevendo as opiniões de moradores das 

cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE sobre os impactos da atividade sucroalcooleira 
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foi obtido de blogs e sites da região, com seleção aleatória de reportagens publicadas 

sobre o tema: impactos da fuligem da queima da cana-de-açúcar.  

Na figura 2 estão apresentadas as etapas e o período da coleta de dados. 

 
 

Figura 2 - Fluxograma das etapas da coleta de dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                     Fonte: Dados da autora, 2016.  

 
4.4.2 Aplicação do questionário  

 

Os questionários foram aplicados nas residências dos pais ou responsáveis nos 

meses de novembro de 2015, fevereiro e março de 2016, excetuando-se o período 

das férias escolares, sendo os endereços, fornecidos pela própria Escola. 

 
Aplicação do questionário 

ISAAC (pais)  

 
Novembro de 2015, 

fevereiro e março de 2016 

 
Medidas de PFE 

 
 

Abril e agosto de 2016 

 
Entrevista com a 

profissional de saúde 

 
 

Agosto de 2016 

 
 

Coleta de dados Ambientais 
e Climáticos  

 
 

Abril e Agosto de 2016 

 
Levantamento das 

reportagens 

 

Setembro de 2016 
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4.4.3 Medidas de PFE (Pico de Fluxo Expiratório)  

 

Para avaliar a função pulmonar utilizou-se o pico de fluxo expiratório (PFE). O 

método é simples, não invasivo e rápido, e pode servir de alerta sobre a diminuição 

da função pulmonar, proporcionando uma medida eficaz na mensuração da força 

máxima expiratória (BOAVENTURA et al., 2007).  

As medidas de PFE foram coletadas através do aparelho (Peak Flow Meter -

Medicate) (Figura 3), de uso adulto e infantil, que registram medidas de 60 a 900L/min.  

 

Figura 3 - Peak Flow Meter - Medicate 

 

                      Fonte: Foto da autora (2016). 

 

Do total das 50 crianças sorteadas para o PFE, duas crianças foram transferidas 

no período da segunda coleta para outra unidade escolar, sendo então consideradas 

as medidas de 48 crianças. 

Cada criança era colocada em posição em pé (ortostatismo) sob supervisão da 

pesquisadora e de um estudante do Curso de Medicina das UNIVASF que seguravam 

o equipamento, tomando o cuidado para não bloquear a saída de ar com os dedos. 

Para cada criança foi solicitado que colocasse a boca firmemente ao redor do bocal, 

com a certeza de que não houve o escape do ar, a criança soprava o mais rápido e 
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mais forte que pudesse após uma expiração máxima em bocal individual e 

descartável. 

Para cada medida, eram realizadas 3 expirações e considerado o maior valor 

expresso em litros/min. Em média 25 crianças por dia foram avaliadas, até totalizar 

três medidas de cada uma com intervalo. As medidas foram realizadas de três em três 

dias durante duas semanas no mês de abril e com o mesmo intervalo de tempo no 

mês de agosto. Para cada criança foi registrado um total de seis medidas nos dois 

períodos. As medidas eram realizadas sempre no turno da manhã. 

 

4.4.4 Medidas do material particulado MP2,5, monóxido de carbono e focos de 

queima  

 

As medidas de concentração do material particulado (MP2,5), do monóxido de 

carbono (CO) e o total de focos de queima no município de Juazeiro-BA, nos meses 

de abril e agosto, período da coleta do PFE, foram obtidos por meio do Sistema de 

Informações Ambientais (BRASIL, 2016b).  

O SISAM é uma ferramenta de análise de dados ambientais que combina o 

monitoramento de focos de queimadas, as estimativas das emissões de queimadas, 

emissões urbanas e indústrias e uma base de dados meteorológicos, que tem a 

função de compor um sistema de informação que auxilie no programa de vigilância de 

saúde ambiental (BRASIL, 2016c).  

A tabela 1 descreve os valores diários do material particulado MP2,5, CO e focos 

de queima no município de juazeiro-BA de abril e agosto de 2016. 
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Tabela 1 - Concentração diária das variáveis ambientais MP2,5, CO e focos de queima 
de abril e agosto de 2016. 

Dias Material particulado (MP2,5) Monóxido de Carbono CO 

                               

Focos de queima 

 

 Abril Agosto Abril Agosto Abril Agosto 

01 11.8 11.8 76.2 58.6 0 10 

02 12.3 12.3 79.4 67.6 0 19 

03 12.3 12.3 79.9 74.3 0 6 

04 11.8 11.8 79.4 73.9 0 11 

05 12.0 12.0 72.1 80.9 0 20 

06 12.0 12.0 70.9 83.1 0 6 

07 12.3 12.3 71.0 84.7 0 14 

08 12.8 12.8 77.8 86.8 2 6 

09 12.7 12.7 87.6 86.3 0 15 

10 13.1 13.1 80.9 92.9 0 10 

11 12.7 12.7 79.9 92.3 0 12 

12 12.6 12.6 75.5 86.9 0 18 

13 11.9 NI 72.7 NI 0 6 

14 NI 12.1 NI 87.7 0 3 

15 11.8 12.3 65.8 91.9 0 7 

16 11.6 12.3 65.2 92.2 0 12 

17 11.5 12.6 66.6 97.1 0 16 

18 11.5 12.0 65.5 90.4 0 29 

19 11.6 12.0 63.5 91.0 0 20 

20 11.7 12.0 67.8 83.8 0 5 

21 11.6 12.5 71.0 85.9 0 4 

22 11.8 13.0 71.4 92.1 2 5 

23 11.8 12.6 71.1 84.6 0 19 

24 11.8 12.5 72.2 84.0 0 15 

25 11.8 11.7 72.5 75.9 0 14 

26 11.9 12.1 74.5 75.2 2 0 

27 13.0 11.5 77.5 70.5 5 0 

28 12.9 11.5 78.8 64.6 13 3 

29 12.8 11.9 78.5 77.5 3 8 

30 12,5 12.7 76.0 85.5 0 19 

31 --- 12.5 ---- 82.3 ----- 2 

Legenda. NI – não informado 

Fonte: SISAM (2016). 
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4.4.5 Dados meteorológicos (variáveis atmosféricas)  

 

Os dados de temperatura e umidade, mínimas e máximas, dos meses da coleta 

do PFE, abril e agosto de 2016, foram obtidos do Laboratório de Meteorologia 

(LABMET) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF, 2016). Na 

tabela 2 consta os valores diários das variáveis climáticas. 

 

Tabela 2 - Distribuição da concentração diária de variáveis climáticas do município de 
Juazeiro-BA dos meses de abril e agosto de 2016. 

Dias Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima 

Umidade mínima Umidade máxima 

 Abril Agosto Abril Agosto Abril Agosto Abril Agosto 

01 22.8  18,3 34.0    28.2 30.4 42.5 76.7 88.4 

02 22,7 17.7 33.5 29.5 27.2 33.6 77.4 84.9 

03 23.2 17.8 34.3 30.3 28.7 32.9 72.8 78.4 

04 23,7 17.5 34.2 30.6 27.7 23.1 69.9 76.1 

05 23,1 19.3 34.9 30.1 30.0 30.1 75.5 77.6 

06 24,6 18.6 34.6 31.2 30.5 22.1 69.5 80.5 

07 24,1 18,2 35,1 31,3 28,5 23,9 69,5 77,3 

08 24,3 19.7 34.7 32.7 31.8 20.1 71.6 76.3 

09 24,5 19.7 36.9 32.3 26.2 24.8 66.9 69.6 

10 24,4 19.9 34.9 32.9 29.0 16.9 67.6 74.4 

11 24,3 20.4 35.5 33.8 28.5 22.9 69.8 76.7 

12 24,8 20.4 35.0 33.0 26.5 23.6 68.3 72.9 

13 21,5 18.5 34.9 32.4 25.1 25.3 74.6 72.4 

14 23,3 19.2 30.9 32.6 47.3 24.5 88.0 78.1 

15 22,8 19.7 34.2 33.6 29.2 18.7 80.5 64.6 

16 22,7 20.5 33.8 33.8 29.4 27.3 76.2 76.6 

17 23,2 21.7 34.3 34.7 26.7 21.8 72.1 67.7 

18 23,3 20.7 32.2 34.1 36.3 22.7 78.6 72.8 

19 21,3 20.4 33.3 32.4 28.8 26.8 79.6 73.4 

20 21,6 21.4 33.6 32.7 26.5 27.5 73.2 69.9 

21 22,2 21.3 33.6 33.0 29.8 19.7 75.3 75.6 

22 22,5 19.8 34.3 37.4 26.9 12.4 68.5 78.0 

       Fonte: LABMET, 2016. 
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Tabela 2 -  Distribuição da concentração diária de variáveis climáticas do município de 
Juazeiro-BA dos meses de abril e agosto de 2016. 

                                                                                                                     (Continuação) 

Dias Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima 

Umidade mínima Umidade máxima 

 Abril Agosto Abril Agosto Abril Agosto Abril Agosto 

23 23,5 20.8 34.4 33.0 25.4 24.9 71.9 70.3 

24 22,7 19.9 33.9 30.3 24.7 33.2 75.9 74.7 

25 22,5 19.7 34.4 28.4 25.6 45.0 71.8 88.1 

26 22,5 19.6 35.1 29.6 24.3 35.2 67.4 86.7 

27 23,6 20.3 36.0 30.9 25.3 34.2 70.5 88.9 

28 24,5 20.5 35.9 30.9 26.4 21.8 71.0 79.4 

29 24,0 20.4 34.6 31.5 28.7 29.4 68.8 76.9 

30 25,0 20.6 34.7 32.4 28.0 26.3 68.9 76.5 

31 -- 22,0 --- 31.0 --- 37.9 --- 76.6 

      Fonte: LABMET, 2016. 

 

4.4.6 Levantamento das reportagens 

 

 O levantamento das reportagens foi realizado de forma aleatória em blogs e 

sites da região, através do tema “impactos da fuligem da cana-de-açúcar”, com 

conteúdo que abordasse os impactos da atividade sucroalcooleira na região do Vale 

do São Francisco no ambiente e na saúde da população das cidades de Juazeiro-BA 

e Petrolina-PE. 

 

4.5 Análise de dados 

                                                     

Os dados dos questionários e do PFF foram digitados em planilhas do Excel 

2010 e a entrevista gravada e transcrita.  

As informações foram tabuladas e analisadas estatisticamente pelo aplicativo 

BioEstat 5.3, incluindo número de medidas, mínimo e máximo, frequência, médias, e 

desvio padrão (DP) para as variáveis ambientais e para as perguntas do questionário.  

O teste Qui-quadrado foi utilizado para estabelecer diferenças entre proporções 

e, quando necessário foi utilizado o teste exato de Fisher, sendo também calculados 
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a razão de prevalência e IC 95% entre os sexos. Resultados de p < 0,05 foram 

considerados significativos. Para o PFE foi calculada a média das 48 medidas do mês 

de abril e 48 medidas do mês de agosto e utilizado o teste T relacionado para 

comparação das médias entre os dois meses. Os dados sobre as internações dos 

escolares foram obtidos por meio do questionário aplicado aos pais. 

Para a análise da entrevista com a enfermeira, a primeira etapa foi transcrever, 

posteriormente foi realizada uma leitura superficial, flutuante, de todo o material. Na 

seguinte fase, foi feita leitura minuciosa do material coletado (Bardin,1991). Depois se 

inferiu uma expressão que representasse as respostas relacionadas à percepção da 

profissional de saúde sobre as queixas que mais levam as crianças à unidade e 

possíveis impactos causados pela fuligem da queima da cana-de-açúcar, em seguida 

foi realizada a interpretação dos resultados.  

Para as análises das variáveis ambientais e climáticas usou-se o teste T 

relacionado para comparação das médias dos meses de abril e agosto. E para as 

correlações das médias do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) com as variáveis climáticas 

e ambientais dos meses de abril e agosto foi utilizado o teste correlação de Pearson.  

As reportagens selecionadas foram submetidas à Análise do Discurso, com 

aporte teórico em textos de Maingueneau (apud OLIVEIRA, 2003). A Análise do 

Discurso (AD) é um campo da linguística e da comunicação especializado em analisar 

construções ideológicas presentes no produto e objeto da atividade discursiva, o texto 

como discurso. A metodologia consiste em analisar depoimentos e demais materiais 

verbais que constitui seu principal corpus extraindo-se de cada um deles as ideias 

centrais a partir de expressões chaves a que se referem (GONDIM; FISHER, 2009). 

Primeiramente foi feita a transcrição das reportagens, depois a identificação das 

expressões chaves para identificar os sentidos, respeitando-se a literalidade do 

discurso para que seja possível o retorno ao corpus e estabelecer um diálogo contínuo 

com ele. Posteriormente foi realizado o agrupamento dos fragmentos e por fim a 

análise dos resultados. 
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4.6. Aspectos Éticos   

 

A pesquisa segue a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012), sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, tendo a aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (parecer nº 1.222.195 

de 10/09/2015) (ANEXO B). 

Os pais ou responsáveis dos escolares assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), bem como a enfermeira da unidade de saúde, e os 

escolares assinaram o Termo de Assentimento para Menores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Município estudado, Juazeiro-BA, há escassez de pesquisas de dados sobre 

doenças respiratórias em crianças e impactos causados ao meio ambiente associados 

ao cultivo da cana-de-açúcar, configurando esse estudo como pioneiro na região. 

 

5.1 Descrição dos dados sobre sexo, idade e cor/raça  

 

Os resultados analisados em relação ao sexo, idade e cor/raça dos 146 

questionários aplicados nesse estudo estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Características descritivas quanto a sexo, idade e cor/raça em escolares 
do bairro Jardim Primavera, Juazeiro- BA, 2016. 

Variáveis Sexo 

 Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

 81 55,48 65 44,52 146 100 

       

Idade       

6 anos 27 33,34 10 15,39 37 25,35 

7 anos 15 18,52 8 12,3 23 15,75 

8 anos 15 18,52 22 33,85 37 25,34 

9 anos 24 29,62 25 38,46 49 33,56 

       

Cor       

Branco 21 25,92 19 29,23 40 27,4 

Preto / negro 4 4,94 2 3,07 6 4,1 

Amarelo - - - - - - 

Pardo 56 69,14 44 67,7 100 68,5 

Indígena - - - - - - 

    Fonte: Dados da autora. 2016 

 

Das informações respondidas pelos pais dos 146 escolares 55,48% pertencem 

ao sexo masculino e 44,52% ao sexo feminino. Esse resultado é semelhante ao de 

Riguera; André; Zanetta (2011), realizado em Monte Aprazível-SP, que observou 

53,3% dos escolares do sexo masculino e 46,7% do sexo feminino e diferente dos 

resultados descritos no município de São Paulo-SP, com escolares de 9 a 11 anos de 

idade, dos quais 65,6% eram do sexo masculino enquanto que 34,4% representavam 

o sexo feminino (CORREIA, 2005). Breda et al. (2009), encontraram distribuição por 
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sexo de 53,4% para o feminino e 46,6% para o masculino em Tubarão e Capivari de 

Baixo, Santa Catarina. As crianças eram na sua maioria de cor parda (68,49%). 

A maioria das crianças estudadas reside no bairro desde que nasceram, tendo 

126 (86,30%) de 6 a 9 anos e 20 (13,7%) de 1 a cinco anos. Das 146 crianças incluídas 

no estudo 40 (27,40%) conviviam no domicílio com fumantes.  

 

5.2 Prevalências de asma, rinite e eczema  

 

5.2.1 Prevalência de asma na população estudada 

 

A Tabela 4 mostra as frequências das respostas afirmativas às perguntas do 

módulo asma, do questionário ISAAC, no total e por sexo na população estudada. 

 

Tabela 4 - Prevalência segundo o sexo estratificado de sintomas de asma, em relação 
ao sexo de escolares no bairro Jardim Primavera na Cidade de Juazeiro-BA, 2016. 

Variáveis Total Masculino Feminino  

 n % n % n % p 
 

Sibilo alguma vez na vida 57 39 31 38,27 26 40 0,83* 
Sibilo nos últimos 12 meses 19 13 11 13,58 8 12,30 0,82* 
Mais de 4 crises de sibilo nos últimos 
12 meses 

16 10,9 6 7,40 10 15,38 0,12* 

Sono perturbado mais de uma noite por 
semana 

5 3,42 3 3,70 2 3,07 1,00₸ 

Limitação da fala 6 4,10 2 2,46 4 6,15 0,40₸ 
Diagnóstico de asma 8 5,47 4 4,93 4 6,15 1,00₸ 
Sibilância após exercícios físicos 5 3,42 3 3,70 2 3,07 1,00₸ 
Tosse seca noturna sem gripe ou 
infecção respiratória 

36 24,65 17 20,98 19 29,23 0,25* 

Notas: *Teste de Qui-quadrado - ₸-Teste de Fisher. valor de p para comparação de sexos. 

Fonte: Dados da autora. 2016.  

  

Entre os escolares de 6 a 9 anos do bairro jardim primavera, a prevalência para 

sintomas de asma ativa foi de 13%. A localidade estudada fica na área rural a 15 km 

do centro da cidade no município de Juazeiro-BA, não se observa grande fluxo de 

veículos e o município não possui polo industrial. O motivo dessa prevalência pode 

ser justificado por alguns fatores como genética, fatores ambientais, a exemplo da 

poluição do ar devido os gases poluentes e material particulado advindos da fuligem 

da queima da biomassa, em especial da cana-de-açúcar que ocorre durante seis 

meses ao ano na região estudada, e ainda pela presença de fumantes na residência, 

que pode influenciar nesses sintomas.  
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Estudos descrevem uma elevação dos sintomas de doenças respiratórias em 

especial a asma, além de internações hospitalares devido ao agravamento desses 

sintomas em regiões que tem plantação de cana, no período da colheita (Arbex; 

Cançado; Pereira, 2004; Ribeiro, 2008; Riguera; André; Zanetta, 2011). 

O resultado desse estudo corrobora Riguera; André; Zanetta (2011) em estudo 

de associação da poluição da queima de cana e sintomas respiratórias em escolares 

de 10 a 14 anos em Monte Aprazível-SP, que descreveu prevalência de sintomas de 

asma ativa de 11%. Os dois municípios se assemelham em três aspectos: baixo fluxo 

de veículos, poucas indústrias e queima da palha da cana-de-açúcar em média seis 

meses ao ano antes da colheita.  

Em estudo realizado por Solé e colaboradores (2006), com o objetivo de 

determinar a prevalência de sintomas de asma, rinite e eczema em crianças e 

adolescentes brasileiros em 20 cidades, foram descritas prevalências de sintomas de 

asma que variavam de 11,8% em Nova Iguaçu (RJ) a 30,5% em Vitória da Conquista 

(BA). A média nacional brasileira, descrita por esses autores, foi de 24,3% para a faixa 

etária de 6 a 7 anos e 19% para adolescentes de 13 e 14 anos. As diferenças nas 

prevalências ente os municípios e consequentemente influencia nessas médias 

podem ser explicadas devido a particularidade de cada município Brasileiro, que tem 

maior ou menor poluição do ar, assim como os fatores socioeconômicos e genéticos 

(GILLILAND, 2009; HOEK et al, 1998). 

No último estudo em sete capitais do país sobre a prevalência de sintomas de 

asma, foi observado reduções na prevalências de 19% para 17,5% para a faixa etária 

de 13 e 14 (SOLÉ et al, 2015). 

No bairro jardim primavera em Juazeiro-BA, das crianças estudadas que 

conviviam com fumantes (N=40), 7 (17,5%) apresentaram chiado no peito nos últimos 

12 meses, assim distribuídas: 1 (2,5%) com 6 anos de idade, 2 (5%) com 7 anos e 4 

(10%) com 9 anos. Breda et al (2009), em estudo para avaliar a prevalência de asma 

e fatores associados, apontam que a presença de fumantes em casa, pode ser 

considerada como fator de risco para a presença de sibilos (chiados) no peito nos 

últimos 12 meses. 

Admite-se que a presença ao tabagismo (fumante passivo) na primeira infância 

está relacionada com o aumento do risco de sintomas de asma, rinoconjuntivite 

alérgica e eczema atópico. A exposição pode provocar crises de asma para asmáticos 

(JARVIS, 1999 Apud LUNA, 2015).  
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No estado de Santa Catarina, em Itajaí, Neves e colaboradores (2003), 

encontraram prevalência para chiado no peito nos últimos 12 meses de 12,5%, valor 

bem semelhante aos descritos nesse estudo, corroborando também Breda e 

colaboradores (2009) que encontraram prevalência de 11,8% em escolares de 13 e 

14 anos em Tubarão e Capivari de Baixo–SC. Segundos esses autores essa 

prevalência pode estar associada a familiares com asma e presença de fumante em 

casa.  

Alguns autores descrevem uma prevalência maior para sintomas de asma ativa 

do que a descrita nesse estudo. Piazza (2001) descreveu a prevalência de 18,8% para 

sintomas de asma em estudo com adolescentes em Florianópolis-SC e avaliou 

também a presença de tabagismo passivo na presença de asma e rinite, o resultado 

foi similar entre os expostos e não expostos. 

Chatkin e Menezes (2005) no município de Pelotas-RS, em pesquisa para avaliar 

a prevalência e fatores de risco para asma, encontraram 16,8% nas crianças de 6 e 7 

anos que apresentaram crises de chiado no último ano, a doença esteve associada à 

cor da pele não branca, história de asma familiar, rinite alérgica e fumo na gestação. 

Cunha et al. (2006) em estudo para avaliar sintomas de asma em escolares, 

apontaram prevalência de asma ativa de 22% para crianças de 8 anos em Vitória da 

Conquista e Jequié na Bahia, resultado igual ao estudo de Castro e colaboradores. 

(2010) que também obtiveram 22% para asma ativa em Londrina-PR.  

No estudo realizado por Cassol et al (2005) na cidade de Santa Maria/RS, a 

prevalência de asma ativa foi de 16,7% para a faixa etária de 13 e 14 anos, com maior 

percentual para o sexo feminino (18,2%). Os autores relatam que a cidade é pouco 

industrializada e os sintomas de asma mais graves aparecem no inverno. Diferente 

do estudo de Luna et al. (2013) que obteve prevalência elevada para sibilos nos 

últimos 12 meses de 28,3% em crianças de 6 e 7 anos de idade com maior percentual 

para o sexo feminino 30,5% em Fortaleza-CE.  

Em relação ao sexo no presente estudo, a prevalência de sintomas de asma 

ativa, não apresenta diferença significativa. Não há consenso entre os autores para a 

diferença de sintomas de asma por sexo, tendo estudos que descrevem maior 

prevalência no sexo feminino (MAIA et al, 2004; CASSOL, et al 2005; KUSCHNIR et 

al 2007; BREDA et al, 2009), enquanto outros descrevem números maiores no sexo  
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masculino (FERRARI et al,1998; CORREIA, 2005; RIGUERA; ANDRÉ; ZANETTA, 

2011). Na maioria dos estudos a asma em adolescentes predomina no sexo feminino 

e, para a faixa etária de 6 e 7 anos, nos meninos (LUNA, et al, 2013). 

Em Cuiabá - Mato Grosso, a prevalência de asma ativa foi 19,1%, maior no sexo 

feminino (22,1%) comparando com 15,8% para o sexo masculino, para a faixa etária 

de 13 e 14 anos, os autores associaram essa prevalência a alguns fatores: pais 

asmáticos, exposição aos animais no domicílio, renda familiar baixa, sexo feminino e 

tabagismo na gestação e no primeiro ano de vida (JUCÁ et al, 2012).  

Estudo com adolescentes de 13 e 14 anos em Nova Iguaçu-RJ apresentou 

prevalência de sintomas de asma ativa de 11,7%, os autores alertam para a ocorrência 

de casos mais graves em família de baixa renda, sugerindo que possa ter relação com 

menor acesso aos serviços de saúde (KUSCHNIR et al, 2007). No estudo de Raasch 

et al. (2005) em Criciúma – SC, cidade polo industrial em diversos setores, foi 

encontrado prevalência de 10,5% para sintomas de sibilos nos últimos 12 meses, o 

estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e gravidade da asma 

A prevalência para asma diagnosticada no presente estudo foi de 5,5%, abaixo 

da prevalência descrita no estudo de Riguera; André; Zanetta (17,9%), em região com 

plantação de cana-de-açúcar. Breda e colaboradores (2009), descreveram uma 

prevalência de 7,8% para diagnóstico por asma em "alguma vez na vida" nos 

municípios de Tubarão e Capivari em Santa Catarina, diferentemente do resultado 

descrito por Luna et al (2013) com prevalência de 12,4% e de Chatkin e Menezes 

(2005) que encontraram a prevalência de asma diagnosticada por um médico de 

12,8% em Pelotas-RS.  

Diferente também do resultado de Felizola et al (2005) no Distrito Federal, que 

descreve a prevalência para asma diagnosticada de 12,1% para crianças de 6 e 7 

anos de idade, enquanto que para crianças de 13 e 14 anos de 13,8%. Os autores 

associaram a prevalência a fatores ambientais, convivência com fumantes, baixa 

renda e falta de acesso ao tratamento. Para Castro et al (2010), a prevalência de 

diagnóstico médico para asma foi de 10,4% em Londrina-PR.  

Ainda como queixas relacionadas a asma a prevalência descrita nesse estudo 

de tosse seca noturna sem gripe ou infecção respiratória (24,65%) difere da descrita 

por Luna (2015) de 39,7% e Riguera; André; Zanetta (2011) 33,9%. O mesmo ocorre 

para as prevalências de sibilo alguma vez na vida (39%) de quatro ou mais crises de 

sibilo nos últimos 12 meses (10,95%), de sono interrompido (3,42%) e de sibilância 
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após exercícios físicos (3,42%) quando comparados aos resultados de Luna et al 

(2013) realizado em Fortaleza-CE, descritos respectivamente como 52,6%; 3,9%; 

6,7%, e 7,2% e dos resultados de Riguera; André; Zanetta (2011) realizado em Monte 

Aprazível-SP, 33,6%, 8,7%, 3,3% 6,2% respectivamente.  

Em relação a exercícios físicos e asma, Groth et al. (2015) registrou que os 

adolescentes com asma são fisicamente menos ativos que os adolescentes sem 

asma. 

Ainda quanto aos resultados desse estudo referentes ao módulo asma do 

questionário ISAAC houve concordância para os dados de limitação da fala em torno 

de 4% com o de Luna e colaboradores (2013) diferenciando de Riguera; André; 

Zanetta (2011) que descreveram apenas 1,4%. Também houve semelhança dos 

resultados desse estudo para a questão sono interrompido em torno 3,42% 

corroborando o resultado de Riguera; André; Zanetta (2011) de 3,3%. 

Apesar da prevalência de sintomas de asma na população estudada no 

município de Juazeiro-BA estar entre os níveis mais baixos, quando comparados às 

observadas em outras cidades do Brasil, a frequência de quatro ou mais crises nos 

últimos 12 meses foi maior que em outros estudos (CASSOL et al, 2005; KUSCHNIR 

et al, 2007, LUNA, 2015). 

A asma, considerada uma doença crônica, tem prevalência alta e crescente 

ocupando o terceiro lugar entre as causas de internação hospitalar causando grande 

impacto no serviço de saúde, mesmo com grande avanço no conhecimento sobre os 

sintomas, a doença ainda é subdiagnosticada (MACEDO et al, 2007, CARMO et al, 

2011).  

A prevalência média mundial de asma em estudo utilizando o ISAAC foi de 

11,6% entre escolares de 6 e 7 anos, com variação entre 2,4% e 37,6%. Já entre os 

adolescentes de 13 e 14 anos, a prevalência média foi de 13,7% com oscilação entre 

1,5% e 32,6% (SOLÉ et al, 2006). O Brasil está em 8º lugar em índices de prevalência 

de sintomas de asma com média de 20% para as duas faixas etárias estudadas pelo 

ISAAC de 6 e 7 anos e de 13 e 14, comparado a 56 países (MISSAGIA, 2013). 

Apesar da prevalência de asma mostrar tendência à redução, ainda é 

considerada a mais alta dentre os países da América Latina, com valores médios de 

20% (SOLÉ et al., 2007). 

As diferenças observadas em diversas regiões na prevalência de asma têm sido 

esclarecidas em pesquisas, enfatizando diversas causas como fatores ambientais 
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(poluição do ar), socioeconômicos, a elevada densidade populacional, economia local 

(agrícola ou industrial) e a predisposição genética como a sensibilidade à 

aeroalérgenos (RIOS et al., 2004; GILLILAND F.D, 2009). 

Um estudo realizado em Araraquara -SP por Arbex et al (2007), mostrou que 

houve aumento no número de atendimentos hospitalares com internações para o 

tratamento da asma, e revelou que a causa foi a poluição atmosférica elevada pela 

queima da cana-de-açúcar e afirmam que as cidades produtoras da referida cultura 

tem um custo bastante elevado em termos de saúde pública e mostram que há 

associação entre o aumento das concentrações de partículas totais e internações por 

asma. Os resultados desse estudo para sintomas de asma tem semelhança com o 

estudo de Riguera; André; Zanetta (2011) que avaliaram a poluição da queima da 

cana e sintomas respiratórios em escolares em Monte Aprazível-SP.  

 

5.2.2 Prevalência de rinite na população estudada  

 

Na tabela 5 estão apresentados os resultados de sintomas de rinite nos 

escolares do bairro jardim primavera na cidade de Juazeiro-BA. 

 

Tabela 5 - Prevalência de sintomas de rinite estratificada segundo o sexo de escolares 
no bairro Jardim Primavera na Cidade de Juazeiro-BA, 2016. 

Variáveis Total Masculino Feminino p 

 n % n % n % 
 

 

Espirro, coriza ou obstrução nasal sem 
gripe ou resfriado alguma vez na vida 

32 21,91 21 25,92 11 16,92 0,19* 

Espirro, coriza ou obstrução nasal nos 
últimos 12 meses 

26 17,80 17 20,98 9 13,84 0,26* 

Lacrimejamento ou coceira nos olhos 12 8,21 9 11,11 3 4,61 0,15* 
Atividades diárias interferidas por 
problema nasal 

5 3,42 2 2,46 3 4,61 0,65₸ 

Diagóstico prévio de rinite 24 16,43 15 17,28 9 13,84 0,44* 

 Notas:  *Teste de Qui-quadrado - ₸-Teste de Fisher - valor p para comparação de sexos.  
 Fonte: Dados da autora. 2016. 
 
 

A prevalência de rinite atual na população estudada foi de 17,8%. Sendo de 

13,84% para o sexo feminino e 20,98% para o masculino, não houve diferença 

significativa entre os sexos. A média nacional para essas queixas é de 25,7%, para a 

faixa etária de 6 e 7 anos e 29,6% de 13 e 14 anos (SOLÉ et al., 2006). Os dados da 

presente pesquisa mostram que alguns escolares apresentaram sintomas de rinite 
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nos últimos 12 meses, ainda que abaixo da média nacional, as queixas da doença 

estiveram presentes. Diversos fatores podem ter influenciado nessas queixas, a 

exemplo da fuligem gerada pela queima da cana-de-açúcar na região, podendo essa 

influenciar nos sintomas de doenças alérgicas, em especial a rinite, devido ao tempo 

de exposição a esse poluente (Cançado, 2003; Riguera; André: Zanetta, 2011, 

Faccini, 2013; Paraiso; Gouveia 2015; Mauro et al, 2015). 

O estudo de Riguera; André; Zanetta (2011), em Monte Aprazível-SP, região com 

características semelhantes, descreve a prevalência total de rinite de 33,2% para 

essas queixas, sendo 32,7% entre o sexo masculino e 33,6% no feminino em estudo 

sobre a poluição da queima da cana e sintomas respiratórios. Estudos em outras 

regiões, não necessariamente que possuem plantação de cana, apresentam 

prevalências como: Castro et al, 2010, em Londrina-PR, 27,3; Borges et al., 2006, no 

Distrito Federal, 29,3%. Em estudo que determinou a prevalência de asma, rinite e 

eczema, com a mesma metodologia (ISAAC), em Vitória do Espírito Santo, a taxa de 

rinite foi de 46,6%, bem superior à média nacional (SERPA et al, 2015). 

Das crianças que apresentaram rinite 7(17,5%) conviviam com fumantes, 4(10%) 

dessas tinham idade de 9 anos e 1 (7,5%) para as idades de 6, 7 e 8 anos. A presença 

de fumantes na residência pode influenciar no aumento do risco de sintomas de 

doenças alérgicas, incluindo rinite, 6 e 7 anos (LUNA, 2015). 

A prevalência de rinite diagnosticada foi de 16,43%, sendo maior para o sexo 

masculino (10,27%), comparado a 6,16% no sexo feminino, não houve diferença 

significativa. Foi observada prevalência maior de rinite atual (“espirros e coriza nos 

últimos 12 meses”) do que rinite diagnosticada por um profissional de saúde. Isso 

pode ocorrer pelo subdiagnóstico de rinite da mesma maneira que ocorre com o 

diagnóstico da asma (SIERSTED et al,1996; SOLÉ et al, 1999). No estudo de Riguera; 

André; Zanetta (2011), a prevalência de rinite diagnosticada foi 23,2%, desses 24,3% 

para o sexo masculino e 22,3% para o feminino. 

Borges et al. (2006) também descrevem uma prevalência maior no sexo 

masculino (12,3%) comparado ao feminino (7,8%) na faixa etária 13 e 14 anos e a 

prevalência geral de rinite diagnosticada foi de 20%. Em Londrina-PR, a prevalência 

para o diagnóstico de rinite foi 23,4% (CASTRO et al, 2010). 

No presente estudo a prevalência foi de 21,91%, sendo 25,92% para o sexo 

masculino e 16,92% para o feminino, sem diferença significativa. Diferente do 

resultado de Borges e colaboradores. (2006) que descreveram uma prevalência 
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bastante elevada de 42,7% para sintomas relacionados a rinite alguma vez na vida 

em adolescentes no Distrito Federal. 

Para os sintomas nasais acompanhado por lacrimejamento ou coceira nos olhos 

nos últimos 12 meses, a prevalência foi de 8,21%, sendo maior no sexo masculino 

que apresentaram 11,1%, enquanto que o feminino 4,6%, sem diferença estatística 

significativa entre os sexos. Divergindo também de Borges e colaboradores. (2006) 

que encontraram prevalência de 12,3% para a mesma questão. A interferência nas 

atividades diárias por problema nasal teve prevalência total de 3,42%, sendo 2,46% 

para o sexo masculino e 4,61% para o feminino. Os autores Riguera; André; Zanetta. 

(2011), encontraram prevalências de 5,5%, 4,7%, 6,2% respectivamente. 

Estudo sobre a prevalência de doenças respiratórias alérgicas em escolares de 

6 e 7 anos relacionadas com indicadores de poluição atmosférica em Ribeirão Preto, 

2010 em região urbana, mostrou que tanto a prevalência de rinite alérgica (sintomas 

nos últimos 12 meses) (53,8%) quanto a de rinite diagnosticada (48,7%) e ainda 

sintomas oculares 39,7% foram mais frequentes nos escolares da região central, 

comparados aos resultados de um bairro, o que pode estar justificado pelo intenso 

tráfego de veículos e maior concentração de gases poluentes (NICOLUSSI et al, 

2014).  

No presente estudo não se observou intenso fluxo de veículos e nem altos 

índices de poluição atmosférica na localidade para as variáveis estudadas, mesmo 

assim houve uma prevalência de sintomas de 18% de rinite o que deve estar 

associado a outros tipos de poluição, a exemplo da fuligem da cana-de-açúcar. 

Para a questão sobre os meses do ano em que as crianças apresentaram 

problema no nariz a maioria dos pais (34,24%) respondeu que o mesmo ocorreu entre 

os meses de março a agosto, sendo os quatro últimos coincidindo com o período de 

queima da cana-de-açúcar na localidade. Paraíso e Gouveia, (2015) em pesquisa 

realizada em 645 municípios do Estado de São Paulo, em 2010, comprovaram que 

existe associação entre a queima prévia da cana-de-açúcar e eventos de doenças 

respiratórias, em especial em crianças menores de cinco anos de idade.  

Estudo realizado no México por Mugica-Alvarez et al. (2015), aponta os riscos 

para a população exposta a queima da cana, devido ao elevado volume de emissão de 

poluentes tóxicos para a atmosfera, principalmente os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HAP). 
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As pesquisas epidemiológicas discutem as doenças alérgicas na infância e no 

sistema de saúde e buscam dimensionar a gravidade do problema para avaliar as 

prevalências e conhecer os fatores etiológicos envolvidos, de modo que possa 

impactar medidas para o controle dessas doenças e reduzir a morbidade e 

mortalidade (CASTRO et al, 2010). 

 

5.2.3 Queixas relacionadas a Eczema  

 

Na tabela 6 a seguir estão apresentados os resultados de sintomas de eczema 

atópico. 

 

Tabela 6 - Prevalência de sintomas de eczema atópico em escolares, estratificada 
segundo o sexo, no bairro Jardim Primavera na Cidade de Juazeiro-BA, 2016. 

Variáveis Total Masculino Feminino  
 n % n % n % P 

 
Manchas com coceiras 27 18,5 10 12,34 17 26,15 0,03** 
Nos últimos 12 meses teve manchas 19 13 6 7,40 13 20 0,02** 
Alguma vez essas manchas afetaram 
cotovelos, joelhos, tornozelos 

14 9,58 5 6,17 9 13,84 0,11* 

Com que idade essas manchas 
apareciam e desapareciam (entre 2 e 4 
anos) 

8 5,47 4 5 4 6,15 1,00₸ 

Alguma vez essas manchas com 
coceira desapareciam nos 12 meses 

13 8,90 7 8,64 6 9,23 0,90* 

Sono prejudicado por causa da coceira 
na pele 

3 2,05 1 1,23 2 3,07 0,58₸ 

Diagnóstico de eczema 22 
 

15,06 9 11,1 13 20 0,13* 

Notas: * Teste Qui-quadrado - ** Teste Qui-quadrado significativo p <0,05 - ₸-Teste de Fisher. valor de 

p para comparação de sexos. Fonte: Dados da autora. 2016. 

 

Outro agravo na saúde, compreendido nesse estudo, foi o eczema, 

correspondendo a manchas na pele que desapreciam nos últimos 12 meses com 

prevalência descrita de 13%. Essa prevalência se apresentou superior as prevalências 

de Maceió-AL (10,6%), Salvador-BA (8,6%), Santo André (8,1%) e Feira de Santana-

BA (7,6%). A média nacional de eczema atópico é de 11,5% com variação de 7,3% 

em Feira de Santana-BA a 13,3% em Nova Iguaçu-RJ, para a faixa etária de 6 e 7 

anos e de 8,9% para a faixa etária de 13 e 14 anos com variação entre 6,3% e 11,8%. 

(SOLÉ et al, 2006).  



 
 

53 

A prevalência apontada (13%) nos escolares de 6 a 9 anos, corrobora estudo de 

Solé et al. (2006) que encontraram 13,1% em Natal-RN e Ibiapina et al. (2006) que 

indicaram 13,6% em Passo Fundo(RS). Na região centro-sul de São Paulo a 

prevalência foi de 14,0% (CAMELO-NUNES et al, 2004) em Caruaru-PE, 16,3% na 

região urbana e 17,3% na região rural (SOLÉ et al 2006) e em Criciúma- SC 23,3% 

(DA SILVA et al, 2010). Tabalipa et al. (2011) em estudo realizado em Palhoça-RS 

com adolescentes de 13 e 14 anos descrevem a prevalência de 7,1% para manchas 

nos últimos 12 meses e Castro et al. (2010) em estudo em Londrina-PR com crianças 

de 6 e 7 anos, obtiveram a prevalência de 9,6% para manchas na pele nos últimos 12 

meses. 

Nesse estudo as crianças do bairro jardim primavera em Juazeiro-BA, 

apresentaram prevalência de eczema diagnosticada por um médico de 15,06%, sendo 

11,1% para o sexo masculino e 20% para o feminino, sem significância estatística, 

corroborando Tabalipa et al (2011) em Palhoça-SC que descrevem a prevalência de 

13,8%, Porto Neto (2005), em Passo Fundo-RS, de 13,6% e 11,4% (CASTRO et al, 

2010) em Londrina-PR, em Vitória do Espírito Santo a prevalência encontrada foi 

maior 20,4% para o diagnóstico de eczema (SERPA, et al, 2015).  

Para manchas com coceira alguma vez na vida a prevalência encontrada foi de 

18,5% sendo estatisticamente mais prevalente (p< 0,03) no sexo feminino (26,15%) 

que no masculino (12,34%). Diferente do estudo de Tabalipa et al (2011) que não 

encontraram diferença estatisticamente significativa entre os sexos em nenhuma das 

questões.  

Em estudo realizado por Fernández-Mayoralas et al (2004) com adolescentes da 

cidade de Cartagena na Espanha, foi descrito 6,3% de prevalência para eczema 

atópico, manifestações inflamatórias que aparecem e desaparecem nos últimos 12 

meses, os autores associaram a exposição a altos níveis de poluição atmosférica. 

Para a questão de aparecimento de manchas nos últimos 12 meses, a 

prevalência nesse estudo foi 19%, sendo estatisticamente significativo o maior valor 

para o sexo feminino (20%), comparado a 7,4% no masculino (p<0,02). Esse achado 

significa que os escolares têm apresentado sintomas recentes de eczema. O resultado 

para essa questão superou o de Vitória do Espirito Santo, que foi de 16,5% 

considerada uma das mais elevadas comparada a outras regiões do país entre os 

escolares de 6 e 7 anos, o estudo teve como objetivo determinar a prevalência de 

sintomas de asma, rinite e eczema em escolares do município, e descreveu que a 
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cidade apresentou taxas elevadas de sintomas para as três doenças, acima da média 

nacional (SERPA et al, 2015). 

Estudos apontam que a exposição precoce a infecções, ambiente rural, tamanho 

da família, exposição a aeroalérgenos, condições climáticas, nível social econômico e 

a poluição do ar podem influenciar na variação de prevalência das doenças alérgicas 

entre diferentes regiões e países (BRITTO et al, 2004; CASA GRANDE et al 2008; 

LUNA et al, 2013).  

Segundo Solé et al (2006) o aumento da prevalência de eczema pode ser 

explicado pela exposição da população a temperaturas mais elevadas, alto teor de 

umidade ambiental e uso de roupas leves que expõem mais a pele e as afecções 

dermatológicas.  

 

5.2.4 Dados de Internação Respiratória 

 

5.2.4.1 Dados sobre Internações dos escolares estudados 

 

Os pais foram questionados sobre a ocorrência de internações nas crianças, 

dessas 57 (39%) já foram internadas por problemas de saúde sendo 24 (42%) por 

problemas respiratórios. A figura 4 aponta as principias causas de internações 

respiratórias. 
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Figura 4 - Principais doenças respiratórias responsáveis por internações 

hospitalares em escolares do Bairro Jardim Primavera. Juazeiro–BA, 2015. 

 

             Fonte: Dados da autora, 2016. 

 

A maioria dessas crianças (86,30%) residem no bairro desde que nasceram, 

assim estão expostas a fuligem da queima da cana, que pode ter influenciado nessas 

internações, já que os mesmos ficam expostos em média seis meses ao ano aos 

poluentes atmosféricos (gases tóxicos e material particulado), além de outros fatores. 

Em região com extensa plantação de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, 

autores descrevem sobre o efeito da poluição do ar nas visitas ao departamento de 

emergência e afirmam que houve elevação no percentual de visitas com queixas de 

pneumonia associada ao aumento da concentração de partículas totais em suspensão 

(PTS) pela poluição do ar causada pela queima da cana-de-açúcar (ARBEX et al., 

2014). 

Os problemas respiratórios representam uma das principais causas de 

morbidades em crianças em praticamente todo Brasil, tendo como um dos fatores 

determinantes a poluição do ar e os efeitos agudos dessa poluição que trazem maior 

mortalidade e internações hospitalares. Pesquisa apontou que a queima da cana-de-

açúcar no município de Piracicaba-SP, elevou a concentração de (PM10) na atmosfera, 

aumentando os atendimentos de crianças e idosos em hospitais com problemas 

respiratórios (CANÇADO et al, 2006b).  

Uma pesquisa de revisão para avaliar as queimadas de cana-de-açúcar no Brasil 

e os efeitos à saúde respiratória descreve o aumento no número de inalações na época 

das queimadas. A autora ainda discute que um estudo de caso-controle realizado na 

Índia com trabalhadores da cana, com ajustes dos fatores de confusão, apontou para 
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risco elevado de câncer de pulmão, considerando o tempo de atividades nos canaviais, 

com maior risco para os fumantes (RIBEIRO, 2008). 

A associação entre a queima da cana com visitas e internações hostitalares e 

incidência significativamente maior de desconforto respiratório nos dias da queima em 

pacientes com insuficiência respiratória aguda foi constatado em estudo realizado em 

Maui - Irlanda (MNATZAGANIAN et al., 2015) que corrobora o estudo de Cruz 2014, 

em Presidente Prudente - SP de 2008 a 2011, sobre internações por doenças 

respiratórias e poluição atmosférica e conclui que a queima da cana, devido a emissão 

de poluentes, agrava o sistema respiratório da população exposta.  

Em um estudo em Araraquara/SP, Hess (2008), relata o lançamento de um 

poluente carcinogênico proveniente da queima da palha da cana-de-açúcar, o que 

pode sugerir outros agravos na saúde além das doenças do sistema respiratório.  

No município de Araraquara-SP, no período da colheita da cana-de-açúcar, foi 

encontrada uma concentração da substância carcinogênica benzo(a)pireno no ar, 

maior do que em outras cidades e foi apontado que a substância teve origem nas 

queimadas da cana na região. Também foi sugerido que a mesma poluição tenha 

aumentado a concentração das partículas totais em suspensão, chegando a atingir a 

média de 103 microgramas por metro cúbico, ultrapassando o limite de 80 

microgramas por metro cúbico constante na resolução 03 de 1990 do CONAMA 

(BRASIL, 2008). 

Estudos evidenciam que há associação entre a queima da cana-de-açúcar, e a 

procura por atendimento hospitalar e internações por doenças respiratórias, 

principalmente nos estudos realizados no estado São Paulo (LOPES; RIBEIRO, 2006, 

ARBEX et al,2007; RIBEIRO, 2008; RIBEIRO; PESQUEIRO, 2010; CRUZ, 2011; 

FACCINI, 2013; ARBEX et al, 2014; PARAÍSO; GOUVEIA, 2015). Em estudo 

realizado por Mnatzaganian et al (2015) em Maui na Irlanda também encontraram 

associação da queima da cana com doenças respiratórias.  
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5.2.4.2 Dados de Internação Respiratória no Município de Juazeiro – BA 

 

No período de 2010 a 2014 houve 102.114 internações na rede pública no 

Município de Juazeiro-BA, destas 8.341 (8,2%) corresponderam as internações por 

doenças do sistema respiratório. O estado da Bahia registrou 4.233,513 das 

internações gerais, destas 537.288 (12,7%) representaram morbidades respiratórias, 

já no Brasil, o número geral de internações neste período foi de 56.249,572 sendo 

6.749,350 (12%) por problemas respiratórios (BRASIL, 2015c).  

A prevalência das internações por doenças respiratórias na população residente 

em Juazeiro-BA variou de 13,55 casos por 1000 pessoas por ano em 2010 a 5,21 por 

1000 por ano em 2014, (IBGE 2015; BRASIL, 2015c). Em relação à representatividade 

das internações por problemas respiratórias quanto ao sexo, a população residente 

no município de Juazeiro-BA teve 4.747 habitantes do sexo masculino hospitalizados 

na rede pública por problemas respiratórios, de 2010 a 2014, o que representou 

56,91% do total dessas internações registradas nos hospitais da rede pública 

Para o ano de 2010 e 2011 houve maior número de internações no período de 

março a maio, para os outros anos não houve variação de internação nos meses 

(BRASIL, 2015c). 

Em 2015 o número de internações por problemas respiratórios no município de 

Juazeiro-BA foi 1.119, correspondendo a 5,96% do número total de internações no 

município (18.764), prevalecendo um número maior de internações para o sexo 

masculino (57,01%). Nos meses de maio a novembro, período da queima da cana, 

ocorreram 55% (612) das internações (BRASIL, 2015c). Em municípios que praticam 

a queima da palha da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, a exemplo de 

Araraquara-SP, no mesmo ano houve 10.609 internações, dessas 518 (4,88%) por 

doenças respiratórias, apresentando maior percentual para o sexo masculino 

(55,59%), se assemelhando ao resultado deste estudo. 

No município de Piracicaba-SP, também ocorre a prática da queima da cana-de-

açúcar, o número de internações por doenças respiratórias foi 2.280 em 2015, que 

corresponde a (15,28%) do total de internações (14.915), sendo maior também para 

o sexo masculino (53,42%) (BRASIL, 2016e). Em Monte Aprazível-SP, o total de 

internações por problemas respiratórios no ano de 2015 foi 784 (29,37%) do total de 

internações (2.669) com percentual bem elevado em comparação ao município de 

Juazeiro-BA e aos demais municípios citados. Nos meses de abril a novembro houve 
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302 (38,53%) por sintomas respiratórios, período da queima da cana na região. O 

sexo feminino apresentou maior número de internações (54,32%) (BRASIL, 2016d). 

Para a explicação dessa diferença entre as prevalências dos municípios citados 

é necessário um estudo detalhado de observação de quais fatores podem estar 

influenciando nessas internações, como por exemplo polo industrial, fluxo de veículos, 

etc. 

Estudo realizado de janeiro de 2000 a junho de 2012, para avaliar a relação entre 

poluentes do ar e internações por doenças respiratórias em crianças no município de 

São Paulo, aponta que foram internados no SUS em São Paulo nesse intervalo de 

tempo 6.528.945 usuários, sendo 645.579 (9,8%) por doenças do sistema respiratório; 

destas 285.105 (44,16%) representadas por crianças de 0 a 5 anos, sendo 56,5% do 

sexo masculino. Do total de internações por doenças respiratórias nessas crianças 

12,2% foram por asma com representação maior para o sexo masculino (58,3%). O 

estudo revelou que a elevação dos níveis de poluentes atmosféricos na cidade de São 

Paulo, contribui para o aumento dos casos de internações por doenças respiratórias 

em crianças de até 5 anos de idade. Ainda foi observado que todos os poluentes, com 

exceção do SO2, ultrapassaram seus limites diários permitidos e o NO2 e o PM10 

ultrapassaram ainda a média anual em praticamente todo o período de estudo 

(SAMPAIO, 2015). 

Para Bueno et al, 2010, os efeitos na saúde devido a poluição atmosférica e a 

baixa qualidade do ar vem causando um acréscimo na morbi-mortalidade e nas 

internações hospitalares devido principalmente a problemas respiratórios. Natali et al. 

(2011) afirmam que o maior índice do número de internações por problemas 

respiratórios ocorre durante o inverno, fato este atribuído mais aos níveis de poluição 

do que às baixas temperaturas.  

Pesquisadores vem alertando sobre a relação de morbidade e poluição 

atmosférica e a necessidade de se estabelecer uma vigilância no sentido de reduzir 

as emissões desses poluentes e as taxas de concentrações ambientais, além de 

informar corretamente os grupos mais vulneráveis sobre os riscos à saúde (CESAR 

et al., 2012). França e colaboradores. (2009) em estudo realizado em Araçatuba-SP, 

apontaram uma possível relação entre a queima gerada pela colheita da cana-de-

açúcar e a ocorrência de internações por doenças respiratórias. Lopes e Ribeiro 

(2006) em São Paulo/SP e Bauru/SP, indicam relação entre focos de queima da palha 

da cana e hospitalizações por doenças respiratórias (CAMARGO et al, 2013). 
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A investigação epidemiológica tem sido uma ferramenta de grande importância 

na identificação de fatores de riscos para a saúde da população. Neste contexto a 

poluição atmosférica vem ganhando destaque por seus efeitos nocivos à saúde 

humana com impacto na morbi-mortalidade. Esses efeitos afetam a saúde de grupos 

específicos como os idosos e as crianças, sendo as últimas mais afetadas podendo 

comprometer vários sistemas orgânicos principalmente o respiratório. 

 

5.2.5 Relação entre sintomas apresentados por escolares e o período da queima 

da cana-de-açúcar.  

 

Além de asma e rinite, outras queixas sobre doenças respiratórias também 

apareceram na pesquisa incluindo pneumonia, bronquite, tosse, cansaço e gripe que 

aparece em maior número com 56 respostas positivas para a doença.  

Problemas oftálmicos também foram relatados pelos pais, irritação nos olhos 17 

casos (11,65%) e lacrimejamento 14 casos (9,6%) sendo apontados os meses de 

maio a agosto como os principais para o aparecimento desses sintomas, coincidindo 

com o período da queima da cana. Mesmo com essa observação dos pais sobre os 

principais meses e surgimento de agravos 77(52,74%) afirmaram não haver 

associação entre problemas de saúde e o período da queima da cana-de-açúcar, já 

69 (47,26%) disseram observar essa relação. 

A enfermeira da unidade de saúde relatou que a maior procura por atendimento 

médico das crianças da localidade ocorre por sintomas como: 

 febre,  

 mal estar geral,  

 lesões de pele advindas da catapora,  

 dor de barriga,  

 evolução da fase dentária,  

 problemas visuais (irritação nos olhos) e problemas respiratórios, 

acompanhado com febre e coriza, faringite, rinite  

 infecção das vias aéreas superiores (IVAS), 

 dor de garganta, ouvido e nariz entupido. 

Ainda segundo a enfermeira os sintomas das crianças ocorrem mais no período 

de maio a julho, associando a isso serem esses os meses mais frios do ano e devido 
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à baixa temperatura, umidade e clima seco. Porém, afirma também que no período na 

queima da cana-de-açúcar percebe um aumento na procura por atendimento, a partir 

de maio, tanto das crianças quanto dos adultos, associando os problemas 

respiratórios a fuligem e ainda relata que as pessoas alegam que é só começar a 

fuligem da cana que surgem também os problemas respiratórios. 

A mesma descreve que a Empresa Agrovale gera empregos e mais produtos 

para a região, porém com impacto negativo na saúde da população do bairro e ainda 

responsabiliza a empresa por não realizar a colheita mecanizada e diminuir os 

impactos negativos na saúde da população.  

A profissional percebeu uma diminuição dos problemas respiratórios neste ano 

em relação ao ano passado, não afirmando a causa e associando talvez aos cuidados 

da população com a saúde. Porém a entrevista com a mesma foi realizada no mês de 

agosto de 2016, sendo observado nesse estudo que a queima da cana para esse ano 

se intensificou no mês setembro, o que pode ter influenciado os resultados dessa 

pesquisa. Nos anos anteriores eram observados intensificação dessa queimada a 

partir do mês de maio até novembro.  

 

A figura 5 mostra fotos da fuligem em residências de Petrolina-PE no mês de 

setembro de 2016. 

 

Figura 5 - Fuligem nos pisos de residências na Areia Branca e na Vila Mocó Petrolina-
PE, 2016. 

                   

            Fonte: Dias, 2016                                                       Fonte: Sousa, 2016  
            (Bairro da Areia Branca)                                             (Bairro Vila Mocó) 
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5.3 Análise das Variáveis Ambientais e Dados Climáticos 

 

A distribuição da concentração da média diária, valores mínimo e máximo do 

material particulado (PM2,5)), monóxido de carbono e focos de queima, temperatura e 

umidade relativa do ar na cidade de Juazeiro-BA, nos meses de abril e agosto de 

2016, constam na Tabela 7. 

Tabela 7 - Distribuição da concentração média de material particulado (MP2,5), 
monóxido de carbono, focos de queima, temperatura e umidade relativa do ar mínimas 
e máximas. 

Variáveis N dias Média (DP) Mínima Máxima 

*Média diária MP2,5 μg/m3    Abril 29 11,91±0,40 11,5 13 

Agosto 30 12,27±0,41 11,5 13,10 

*Média diária de CO 

 

Abril 29 73,83±5,71 63,5 87,6 

Agosto 30 82,68±9,21 58,60 97,10 

Focos de queima Abril 30 0,90±2,56 0,00 13 

Agosto 31 10,77±7,07 0,00 29 

Temperatura mínima Abril 30 23,30±1,00 21,30 25 

Agosto 31 19,82±1,16 17,50 22 

Temperatura máxima Abril 30 34,39±1,11 30,9 36,9 

Agosto 31 31,95±1,92 28,2 37,4 

Umidade relativa do ar mínima Abril 30 28,64±4,29 24,3 47,3 

Agosto 31 26,8±7,27 12,4 45 

Umidade relativa do ar máxima Abril 30 72,9±4,75 66,9 88 

Agosto 31 76,70±5,90 64,6 88,9 

     Fonte: LABMET (2016); SISAM (2016). 

     *Os dados do dia 14 de abril e 13 de agosto não foram informados para (MP 2,5 e CO)  
       

A média encontrada para o material particulado MP2,5 para o município de 

Juazeiro-BA, no mês de abril foi de 11,91 ± 0,40 μg/m3 e para o mês de agosto 12,27± 

0,41 μg/m3, confirmando o aumento desse material na atmosfera no período da safra 

da cana-de-açúcar (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Média do material particulado MP 2,5 em abril e agosto de 2016 na cidade 
de Juazeiro-BA. 
 

 

                 Nota: MP2,5 Abril µ±DV 11,91±0,40 / Agosto µ±DV 12,31±0,40 - Fonte: SISAM (2016c). 
 
 

O test T relacionado foi utilizado para comparação da média do MP2,5 dos meses 

de abril e agosto de 2016, o teste aponta a elevação dos valores obtidos de um mês 

para o outro para esse poluente, comprovando a significância estatística. O resultado 

mostra que houve uma elevação no mês de agosto, período da queima da cana-de-

açúcar na região. Esse poluente pode agravar a asma, mesmo em concentrações 

relativamente moderadas, de acordo com estudo de revisão sobre efeitos adversos 

dos poluentes ambientais (CURTIS L. et al 2006).  

A média para 24 horas para o MP2,5 é descrita pela OMS de 25 μg/m3, para a 

EPA 35 (μg/m3), já para o CONAMA é de 150 (μg/m3) como apresentado no quadro 1 

demonstrado no item 3,2.  

Em Piracicaba-SP o estudo de Cançado et al (2006b) apontou concentração 

média de MP2,5 de 22,8 μg/m3 no período da safra da cana-de-açúcar e 10 μg/m3 no 

período da entre safra, os autores afirmam que a queima dos canaviais na pré-colheita 

aumenta a poluição atmosférica da região. 

Esse estudo aponta que para os meses pesquisados, houve uma elevação do 

poluente atmosférico no município (MP2,5), apesar da região não ser considerada 

como polo industrial, há algumas indústrias, fluxo de veículos e a empresa Agrovale 

que utiliza a queima da cana-de-açúcar antes da colheita de maio a novembro, o que 
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pode ser uma das causas do aumento do MP2,5 e que o aumento de queimadas possa 

influenciar no aumento desse material particulado. 

Estudos sugerem que existe associação da poluição atmosférica com problemas 

na saúde das populações. Toledo e Nardocci (2011), fizeram uma revisão dos efeitos 

da poluição do ar e os problemas na saúde na cidade de São Paulo-SP e os resultados 

afirmaram que a exposição à poluição atmosférica contribui para o aumento da 

morbidade e mortalidade, em especial por doenças respiratórias e cardiovasculares. 

Silva et al (2013) verificaram em estudo realizado em Cuiabá, Mato Grosso, 

crescimento de 10 μg/m³ nos níveis de exposição ao PM2.5  associado  à ocorrência 

de internações por doenças respiratórias em crianças menores que 5 anos na região.  

Mascarenhas et al (2008), em estudo no Rio Branco - Acre, observaram elevada 

concentração de fumaça devido as queimadas e apontaram maior incidência de 

doença respiratória em crianças menores de 10 anos e correlação positiva entre a 

concentração de PM2,5 e atendimentos por asma. 

No estudo realizado por Lopes e Ribeiro (2006) em São Paulo-SP, houve um 

aumento de 32% no número de internações hospitalares por doenças respiratórias em 

crianças e adolescentes associado a variação interquartil do MP10 e MP2,5, 

confirmando assim, a correlação entre os produtos da queima da cana e a ocorrência 

de problemas respiratórios. Já em Araraquara-SP, Arbex; Cançado; Pereira (2004), 

em pesquisa para avaliar o efeito da queima da cana-de-açúcar sobre os 

atendimentos ambulatoriais no município, encontraram maior índice de internação no 

período da queima.  

Estudo realizado também em Araraquara-SP, região afetada pelas queimadas 

de palha de cana-de-açúcar com expressiva gravidade, teve como objetivo, analisar 

a relação das queimadas com as doenças respiratórias em crianças menores de cinco 

anos. A pesquisa abordou questões como controle diário das faltas escolares, razões 

alegadas, concentração total de partículas em suspensão (μg/m3) e umidade do ar. 

Os autores concluíram que a queima da cana-de-açúcar pode estar relacionada com 

os problemas respiratórios de crianças, refletindo nas faltas escolares (MAURO et al, 

2015). 

Como relatado no item 5.2.3, para 2015 houve maior número de internações por 

doenças respiratórias no município de Juazeiro-BA nos meses em que é realizada a 

queima da cana-de-açúcar na região. Cesar et al (2012), em estudo sobre associação 

entre exposição ao material particulado e internações por doenças respiratórias em 
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crianças de 0 a 10 anos de Piracicaba-SP no período de agosto de 2011 a julho de 

2012, encontraram concentração média diária de MP2,5 de 28,6 ±16,7 (μg/m3), valor 

acima da média da OMS (25 μg/m3) e concluíram que existe associação entre a 

exposição ao material com menos de 2,5 micra de diâmetro aerodinâmico e o aumento 

de internações de crianças. Os autores também relataram que além dos poluentes 

liberados pela queima de combustíveis fósseis, ainda acontece de abril a novembro a 

queima da palha da cana-de-açúcar, processo que libera material particulado e gases 

no ambiente. 

A associação entre a exposição ao MP2,5 e a ocorrência de doenças respiratórias 

foi positiva em grupos mais vulneráveis (idosos e crianças < 5 anos) em estudo 

realizado na região da Amazônia. A associação da poluição atmosférica com doenças 

alérgicas, em especial a asma vem sendo discutida em estudos epidemiológicos 

(IGNOTTI et al 2010). Um estudo realizado em cidade do México, indicou que PM2,5, 

NO2 e concentrações de O3 tinham relação com o aumento de incidência da doença 

(RIBEIRO, 2008).  

Além dos poluentes atmosféricos, outros fatores como clima frio e baixa umidade 

do ar também contribuem para tais problemas de saúde (ROSEIRO; TAKAYAMAGUI, 

2006). Ribeiro e Assunção (2002) destacam que no período da queima, há maior 

prevalência de internações hospitalares por doenças respiratória, enfatizando a asma, 

a pneumonia e a bronquite. No gráfico 2 são apresentados os dados do monóxido de 

carbono (CO).  
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Gráfico 2- Média de monóxido de carbono nos meses de abril e agosto de 2016, em 

Juazeiro-BA. 

       

        Nota: CO Abril µ±DV 73,83±5,71/ Agosto µ±DV 82,68±9,37 -  Fonte: SISAM (2016c) 

 

Para o monóxido de carbono(CO), a média de abril/16 foi de 73,83 ± 5,71 ppm 

variando de 63,5 a 87,6 ppm e para o mês de agosto foi de 82,68 ± 9,37 ppm, com 

variação de 58,60 a 97,10 ppm. Observa-se um aumento significativo, p< 0,05, de um 

período para o outro, com elevação para o mês de agosto. Infere-se que as queimadas 

na região podem ter relação com o aumento desse gás, já que os dados tiveram 

comportamentos diferentes.  

Foi observado maior incidência de doenças respiratórias em regiões onde 

ocorrem as queimadas, através de análise de correlações espaciais, verificou-se que a 

queima da biomassa, emissão de CO2, entre outros poluentes, causam impactos 

significantes na natureza e na saúde da população (LOPES; RIBEIRO, 2006). 

Devido a emissão de material particulado na atmosfera provenientes da queima 

da cana-de-açúcar, as pessoas mais expostas, são os cortadores, no entanto as 

crianças e idosos são as que mais procuram atendimento hospitalar. As inflamações 

das vias respiratórias estão associadas a inalação de poluentes como monóxido de 

carbono, ozônio, entre outros gases que expõe milhões de pessoas no nosso país todos 

os anos.  

A exposição ao material particulado de queima da cana afeta o transporte 

mucociliar (MC) em trabalhadores fumantes e não fumantes, mesmo na ausência de 

sintomas (FERREIRA-CECCATO et al, 2011). 
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No gráfico 3 consta as médias de focos de queima, nos meses de abril e agosto 

de 2016, na cidade de Juazeiro-BA. 

  

Gráfico 3 - Médias de focos de queima na cidade de Juazeiro-BA nos meses de abril 

e agosto de 2016. 

                 

                   Nota: Focos Abril µ±DV 0,90±2,56/ Agosto µ±DV 11,06±7,00- Fonte: SISAM (2016d) 

 

 

O total de focos de queima no mês de abril no município estudado foi de 27, com 

média de 0,90. No mês de agosto essa média foi de 11,06, com um total de 334 focos 

de queima. Segundo o teste t relacionado para verificar essas medidas houve 

elevação significativa da média de focos do mês de abril para o mês de agosto de 

2016. De acordo com relato dos pais das crianças e da enfermeira do bairro, os 

sintomas respiratórios começam a aparecer no período das queimadas da cana  

Em pesquisa realizada em Ribeirão Preto–SP observou-se que o processo da 

queima da cana-de-açúcar antes da colheita interfere diretamente na saúde da 

população, poluindo o ar com a liberação excessiva de poluentes como o monóxido 

de carbono (CO) e ozônio, causando prejuízos ao solo, a flora e a fauna (ROSEIRO; 

TAKAYANAGUI, 2004).  

Em estudo de revisão para avaliar a queima da biomassa e seus efeitos na 

saúde, pesquisadores apontam que a fumaça produzida pela queima da biomassa em 

ambientes fechados, com exposição a longos períodos, têm associação com 
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infecções respiratórias agudas em crianças, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), tuberculose pulmonar e efeitos adversos na gestação (ARBEX; CANÇADO; 

PEREIRA, 2004).  

 

5.4 Análise do pico de fluxo expiratório 

 

As médias do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) dos escolares referente aos meses 

de abril e agosto de 2016 estão representados no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Média das medidas de Pico de Fluxo Expiratório dos escolares nos meses 

de abril e agosto de 2016. Bairro Jardim Primavera, Juazeiro-BA.  

 

                           Nota: PFE Abril µ±DV 217,93±0,40,91 / Agosto µ±DV 221,68±42,55  

               Fonte: Dados da autora. 2016. 

 

Os escolares avaliados realizaram 6 medidas de pico de fluxo expiratório cada 

um. A média encontrada no mês de abril foi de 217,93 ± 40,91 L/min, sendo a menor 

medida de 126 e a maior de 313 L/min, a mediana foi de 218. No mês de agosto a 

média foi de 221,68 ± 42,55 L/min, sendo a menor medida 153 e a maior 350 L/min 

com mediana 220.  

Houve diferença de um mês para o outro, sendo observado um aumento nas 

medidas de PFE para o mês de agosto, porém não foi constatado diferença 

significativa em relação ao período antes da queima com o período da queima da 

cana-de-açúcar (p= 0,23). Isso pode ter ocorrido devido a quantidade de medidas, 
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número reduzido de crianças, devido ao pequeno número da população total 

(escolares de 6 a 9 anos) e o curto período de coleta. 

A fim de se obter uma relação do pico de fluxo expiratório com as variáveis 

atmosféricas e climáticas estudadas foi utilizado o teste Shapiro Wilk para analisar os 

resultados da normalidade de todas as variáveis. Esses resultados são apresentados 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Dados da normalidade das variáveis 

 Teste 
VARIÁVEIS Shapiro Wilk 
 Valor p 
PFE Abril 0.48 
PFE Agosto 0.14 
MP 2,5 Abril <0.01 
MP 2,5 Agosto 0.01 
Focos de queima Abril <0.01 
Focos de queima Agosto 0.29 
CO Abril <0.01 
CO Agosto 0.08 
Temperatura Mínima Abril 0.41 
Temperatura Mínima Agosto 0.34 
Temperatura Máxima Abril 0.08 
Temperatura Máxima Agosto 0.58 
Umidade Relativa Mínima Abril <0.01 
Umidade Relativa Mínima Agosto 0.34 
Umidade Relativa Máxima Abril 0.01 
Umidade Relativa Máxima Agosto 0.09 
  

Fonte: Dados da autora. 2016. 

 

Para algumas variáveis os resultados se apresentaram normais, enquanto que 

para outras, o valor foi menor que p<0,05. As correlações das variáveis com o PFE 

estão apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Correlação do PFE com as variáveis estudadas. 

 Teste  

VARIÁVEIS Pearson   
 Valor p Valor r 
PFE Abril X MP 2,5 Abril 0.05* - 0.36 
PFE Agosto X MP 2,5 Agosto 0.84 - 0.03 
PFE Abril X CO Abril 0,85   0,03 
PFE Agosto X CO Agosto 0,32   - 0,18 
PFE Abril X Focos de queima Abril 0,69   - 0,07 
PFE Agosto X Focos de queima Agosto 0,40   0,15 
PFE Abril X Temperatura Mínima Abril 0,99     0,00 
PFE Agosto X Temperatura Mínima Agosto 0,04* - 0,36 
PFE Abril X Temperatura Max Abril 0,52 - 0,12 
PFE Agosto X Temperatura Max Agosto 0,64 - 0,08 
PFE Abril X Umidade Relativa Mínima Abril 0,15    0,26 
PFE Agosto X Umid Relativa Mín Agosto 0,88   0,02 
PFE Abril X Umid Relativa Máx Abril 0,21   0,23 
PFE Agosto X Umid Relativa Máx Agosto 0,44   0,14 

   

         Nota *Pearson significativo p<0,05 - Fonte: Dados da autora 2016. 

 

Houve correlação do material particulado MP2,5 com o PFE do mês de abril p = 

0,05. Observa-se que há associação entre a exposição ao material particulado MP2,5 

e o PFE. Esse achado significa que a elevação desse poluente atmosférico diminuiu 

a função respiratória das crianças estudadas. É importante destacar que esses efeitos 

foram observados mesmo em concentração de material particulado MP2,5 abaixo dos 

padrões recomendados. Assim mesmo abaixo dos padrões estabelecidos pela OMS, 

esse poluente pode causar efeitos adversos a saúde da população. 

Em estudo realizado com escolares de 6 a 15 anos no Complexo de 

Manguinhos-RJ, autores encontraram média de PFE de 243,5 ± 58,9 L/min. 

Considerando o aumento observado de 10 μg/m³ para o MP10, foi constatado 

diminuição de 0,34 L/min na média do PFE no terceiro dia. Os autores afirmaram que 

mesmo dentro de níveis aceitáveis, a poluição atmosférica, esteve associada à 

diminuição da função respiratória das crianças no Rio de Janeiro, região considerada 

com alto potencial de poluição do ar de fontes fixas (refinaria e indústrias) e móveis 

(intenso fluxo de veículos pesados) (CASTRO et al 2009). 

Em Monte Aprazível-SP, as medidas de concentração de MP2,5 em dois dos 

meses estudados (outubro e novembro) período da queima da cana, ultrapassaram 

os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela OMS (25μg/m3) para a média diária 

de alguns dias, sendo observado o valor máximo de (39,2μg/m3), o que pode estar 

relacionado com a diminuição da função respiratória dos escolares estudados naquele 

período. A média de PFE dos escolares foi de 295 (± 54) L/min, variando de 200 a 498 
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L/min, foi considerado como normal as medidas de PFE com valores iguais ou 

superiores a 80% da mediana de cada escolar (RIGUERA; ANDRÉ; ZANETTA, 2011). 

Em Piracicaba-SP, estudo para avaliar os impactos da queima da cana-de-

açúcar e a saúde respiratória de crianças e idosos, mostrou concentração média para 

o MP2,5 de 22,8 μg/m3 no período da safra da cana-de-açúcar e de 10 μg/m3 no período 

da entre safra, sugerindo que as queimadas da biomassa elevam a poluição 

atmosférica e apontam associação com à maior procura por atendimentos 

hospitalares por problemas respiratórios em crianças e idosos (CANÇADO et al, 

2006b).  

A inalação de poluentes está associada as inflamações das vias respiratórias, a 

exemplo do monóxido de carbono, ozônio, entre outros gases que expõe milhões de 

pessoas no Brasil todos os anos. Devido a emissão de material particulado na 

atmosfera provenientes da queima da cana-de-açúcar, as crianças e idosos são as 

que mais procuram atendimento hospitalar (FERREIRA-CECCATO et al, 2011). 

Para associação de PFE e os focos de queima não houve diferença estatística 

significativa nos meses estudados. Em relação as variáveis climáticas e o PFE, houve 

significância p<0,04 com a temperatura mínima de agosto, sendo sugerido que essa 

diferença pode ter sido significativa devido à baixa temperatura do período, o PFE se 

apresentou maior, enquanto a temperatura diminuiu.  

 

5.5 Descrição do conteúdo de reportagens ou matérias descrevendo as opiniões 

de moradores das cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE sobre os impactos da 

atividade sucroalcooleira.  

 

A queima da cana-de-açúcar causa diversos problemas as populações que 

residem próximo aos locais onde ocorre a prática. O material particulado proveniente 

da queima aumenta a sujeira nas residências elevando o consumo de água, aumenta 

o número de acidentes em rodovias devido a visibilidade ruim e pode afetar o 

abastecimento de energia por problemas nas linhas de transmissão (LOPES; 

RIBEIRO, 2006). 

Em um comentário escrito para um blog local um morador da região reconhece 

a grande importância econômica e social da empresa Agrovale, porém considera 

inadmissível que o Ministério Público, a Justiça e as lideranças políticas não tome 

providências para resolver um problema que ocorre diariamente nas residências, “o 
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pó preto da cana queimada”, e ainda considera que a sujeira promove doenças do 

aparelho respiratório e até mortes na região (SILVA, 2015).  

Celso Alencar, cidadão Petrolinense, também considera um abuso a prática da 

empresa na emissão da palha preta produzida pela queima da cana-de-açúcar na 

região. O mesmo reclama que além do custo financeiro, a fuligem tem influência direta 

e indiretamente no meio ambiente e em consequência na saúde da população, e 

questiona sobre a lei ambiental chamando a atenção dos Promotores Públicos do 

Meio Ambiente de Petrolina e Juazeiro (BLOG EDEVALDO ALVES,2015). A figura 6 

aponta a fuligem no período citado. 

 

Figura 6 - Fuligem da cana-de-açúcar em residência no centro do município de 
Petrolina-PE. 

 

          Fonte: Alencar em BLOG EDENEVALDO ALVES, 2015. 

 

 O ambientalista e pedagogo, Antônio Alves da Cruz em dezembro de 2015, 

denuncia crime ambiental no município de Juazeiro-BA, a pedido de moradores da 

Ilha Grande, Mandacaru. Os moradores relataram a destruição pelo fogo de centenas 

de árvores nativas em uma área de preservação ambiental, local é pretendido pela 

empresa Agrovale para plantio de cana há anos. O autor relata que a empresa foi 

responsável em 1984 pelo descarte de vinhoto no rio, causando a morte de toneladas 

de peixes, modificando para sempre o ecossistema aquático na área atingida, e que 

ainda não há resposta da justiça sobre o ocorrido, mesmo com as denúncias de 

ambientalistas e entidades organizadas no período. Ainda descreve que outro 

problema é a queima da biomassa por longo período e o lançamento na atmosfera de 

partículas e diversos gases poluentes que influenciam o meio ambiente, a saúde da 

população e deixa as casas completamente sujas e finaliza com a indignação de que 

http://i0.wp.com/blogedenevaldoalves.com.br/wp-content/uploads/2015/09/FOTO-DUPLA-FULIGEM.jpg
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providências não foram tomadas pelas autoridades na região (AÇÃO 

POPULAR/MUNICÍPIOS BAIANOS, 2015). 

Em 10 de julho de 2012, um morador de Petrolina externou sua indignação com 

a indústria produtora de açúcar da região, e afirmou se deparar diariamente com 

diversos pedaços de bagaço de cana queimados nos cômodos de sua residência, 

cobrando das autoridades locais audiências públicas sobre o caso. O mesmo 

questiona a evolução da tecnologia agrícola, não aceitando que duas cidades do porte 

de Petrolina e Juazeiro ainda precisem viver com o tormento da fuligem da cana. 

Finaliza com a sugestão de que medidas sejam tomadas a fim de sanar os transtornos 

gerados pela fuligem (BLOG DO BANANA, 2012). 

José de Oliveira, da Revista do vale em 2014 alertou que a saúde da população 

na região de Juazeiro-BA e Petrolina-PE pode estar em sérios riscos devido as 

queimadas de cana-de-açúcar. E que em média seis meses ao ano a população está 

exposta a fuligem da queima da cana-de-açúcar realizada pela empresa Agrovale. O 

autor alerta sobre os impactos sociais e ambientais, os prejuízos que a queima pode 

causar na poluição do ar gerada pela liberação de partículas e diversos gases 

poluentes, citando estudos realizados por universidades paulistas, sobre a queima da 

cana-açúcar que confirmam que essas partículas na atmosfera, especialmente as 

finas e ultrafinas, penetram no sistema respiratório provocando reações alérgicas e 

inflamatórias e pode comprometer diversos órgãos através da corrente sanguínea. O 

autor sugere que as autoridades, e os responsáveis pela empresa busquem novas 

medidas para solucionar o problema (OLIVEIRA, 2014). 

Em 04 de outubro de 2014 foi entregue ao Ministério Público um abaixo- 

assinado da Organização Brasileira de Apoio a Comunidade (OBAC) contra a fuligem 

da Agrovale, em nome de toda a comunidade de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. O 

abaixo-assinado solicitava medidas urgentes, com o intuito de acabar com as 

queimadas indevidas da cana-de-açúcar pela empresa e reduzir os impactos sociais, 

ambientais e econômicos (TAVARES, 2014). 

As plantações de cana-de-açúcar causam grande impacto ao meio ambiente 

trazendo sérios riscos aos ecossistemas como as alterações na fauna e flora. A 

queima da palha antes da colheita que emite fumaça e fuligem em grande volume 

para a atmosfera deixa a população exposta e pode causar sérios riscos à saúde 

humana, principalmente os sintomas de doenças respiratórias. 

http://www.ricardobanana.com/author/blog-do-banana/
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O processo produtivo da cana-de-açúcar traz sérios problemas para os 

ecossistemas por ser necessário por exemplo desmatar grandes áreas o que acaba 

afastando animais do seu habitat natural e eliminando a vegetação. A prática da 

queima da cana para a colheita gera prejuízos para o meio ambiente e para a 

população exposta, pela emissão de fumaça contendo gases e partículas tóxicas. 

Com analogia a Latour (2014), esses prejuízos podem ser vistos como os inimigos da 

natureza enquanto os benefícios econômicos que trazem desenvolvimento local 

poderiam ser descritos como seus amigos. 

Nesse estudo, as ações do homem no que se refere ao desmatamento e às 

queimadas relacionados à cana-de-açúcar, podem se tornar desastrosas se 

permanecerem agindo dessa forma devido aos prejuízos que causam ao ambiente e 

a saúde da população.  
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6 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O resultado do PFE nesse estudo pode ter sido comprometido por vários fatores 

como a quantidade de medidas, por essas terem sido coletadas com pouca diferença 

de um mês para o outro, e ainda pela condição atípica de 2016 da intensificação da 

queima da cana-de-açúcar ter ocorrido apenas a partir do mês de setembro, após a 

finalização das coletas, com um aumento significativo de fuligem e ainda a amostra 

limitada a uma única comunidade. Investigações futuras são necessárias para 

verificação desses dados, sendo as coletas realizadas em um maior número de 

crianças, e as medidas repetidas de PFE coletadas por um período mais longo, assim 

como maior período de acompanhamento e avaliação das medidas dos poluentes 

atmosféricos e climáticos, conforme estudos que utilizaram metodologia semelhante.  
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7 CONCLUSÃO  

 

Os principais problemas respiratórios que acometem os escolares de 6 a 9 anos 

da comunidade do bairro de jardim primavera no município de Juazeiro-BA são as 

queixas sintomáticas de asma, rinite, pneumonia, bronquite, gripe e cansaço, havendo 

internações inclusive, em algum momento da vida, além do aparecimento de manchas 

na pele (eczema).  

As prevalências para sintomas de asma nesses escolares é semelhante ao 

município de Monte Aprazível-SP que utiliza a prática da queima da cana antes da 

colheita, no município de Juazeiro-BA não é observado grande poluição por tráfego 

de veículos, nem o mesmo é considerado como polo industrial. A prevalência de rinite 

se apresentou abaixo do estudo de Monte Aprazível-SP. Já a prevalência de eczema 

foi superior à média nacional. 

Apesar da prevalência de sintomas de asma e rinite na população estudada 

estarem entre os níveis mais baixos, quando comparados às observadas em outras 

regiões do país, houve ocorrência de internações em 39% das crianças, dessas 24% 

por problemas respiratórios. Os sintomas respiratórios podem ser influenciados por 

diversos fatores: poluição do ar devido a emissão de gases poluentes e material 

particulado emitidos através das queimadas em geral e da cana-de-açúcar, veículos 

e indústrias, presença de fumantes em casa, aeroalérgenos, além de causa genética. 

Os pais ou responsáveis das 146 crianças, responderam que 88% já 

apresentaram alguma queixa de problemas respiratórios, 47,26% deles apontam uma 

relação entre ao aumento dessas queixas e o período de queima da palha da cana na 

região. 

Segundo a percepção da enfermeira sobre os impactos na saúde de escolares, 

a procura por atendimentos relacionados a problemas respiratórios na unidade 

aumenta quando começa o processo da queima. Além das crianças, os adultos 

também se queixam de sintomas alérgicos nos meses mais frios associando as 

exacerbações de sintomas respiratórios a poluição causada pela queima da cana. A 

enfermeira ainda acrescentou que as faringites, rinites, coriza, dores de garganta e 

ouvido são queixas mais comuns da população estudada.    

As medidas do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) não apresentaram diferença 

estatística significativa entre os meses de abril e agosto. Os resultados podem 

apresentar um viés, uma vez que o número de crianças pode ter sido insuficiente, 
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assim como o número de medidas e ainda a quantidade de dias das coletas podem 

ter influenciado no resultado, comparado a estudos que utilizaram metodologia 

semelhante. Outros estudos devem ser realizados no período da intensificação da 

queima da cana para avaliar melhor alguns dados como medidas do Pico de Fluxo 

Expiratório.  

A quantidade de material particulado MP2,5, monóxido de carbono (CO) e focos 

de queima foi maior no mês agosto (período da queima) quando comparado ao mês 

de abril (período com poucos focos de queima). Para os dados climáticos, foi 

observado valores menores para as temperaturas mínimas e máximas e a umidade 

do ar mínima no mês de agosto, apenas a umidade máxima de agosto se apresentou 

maior que a do mês de abril. Esses fatores podem interferir na saúde da população, 

em especial na saúde respiratória. 

Para as correlações do PFE com a variável MP2,5, houve aumento das partículas 

nos dois meses citados com redução do pico expiratório em abril, isso mostra que o 

aumento desse material influencia na função respiratória dos escolares. Houve 

correlação do PFE com a temperatura mínima de agosto indicando que a diminuição 

da temperatura influencia nessa função. 

Sobre a opinião dos moradores da região, explicitadas em reportagens e 

matérias, alguns reconhecem a importância da usina de beneficiamento de cana-de-

açúcar na região, porém é recorrente a opinião sobre o abuso em relação a emissão 

de fuligem em média seis meses ao ano, poluindo residências e causando impactos 

ambientais e à saúde da população exposta, principalmente problemas respiratórios. 

Moradores de Petrolina-PE e Juazeiro-BA cobram medidas urgentes das autoridades 

para minimizar esses possíveis impactos da queima da cana na saúde humana e no 

ambiente.  

Em busca de recursos o ser humano retira a matéria prima da natureza sem 

avaliar os impactos que tal ação pode causar ao longo do tempo. O processo produtivo 

da cana-de-açúcar traz várias consequências para o meio ambiente e para a saúde 

da população, principalmente o agravamento de sintomas de doenças respiratórias 

no período da colheita devido a queima da palha. O estado da Bahia não possui lei 

especifica para controlar as queimadas, diante disso, há a necessidade do poder 

público tomar decisões urgentes para coibir os impactos socioambientais. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Roteiro para entrevista da profissional de saúde (enfermeira) 
 

 

 

Roteiro para entrevista da profissional de saúde (enfermeira) 

 

Roteiro de Entrevista para a Enfermeira da UBS do bairro Jardim Primavera – 

Juazeiro -BA 

1. Quais as queixas mais comuns das crianças quando procuram a unidade de 

saúde?  

2. Quais os meses do ano que aumentam a procura na unidade por problemas 
respiratórios? 

3. Além dos problemas respiratórios, existem outros que chamam sua atenção? 

4. O que poderá ser feito para amenizar os impactos na saúde da população? 

5. Percebe alguma alteração no número de crianças atendidas na unidade, no 
período da queima da cana-de-açúcar? 

6. Você associa essas doenças que acometem as crianças devido ao processo de 
queima da cana-de-açúcar que acontece no período de maio a novembro? Porque? 

7. Sobre os possíveis impactos que a indústria da cana-de-açúcar traz para a sua 
região, quais você poderia citar como os mais importantes? 

a) Coisas boas? 
b) Coisas ruins? 
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ANEXO A – Questionários dos pais ou responsáveis 

 

         Senhores Pais e/ou Responsáveis 

 

Seu filho foi selecionado para compor a população de crianças que participarão 
da pesquisa para identificação de queixas relacionadas a problemas respiratórios e 
eczema na faixa etária de 6 a 9 anos, no bairro Jardim Primavera, Juazeiro-BA.  

 
Favor ler com atenção o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, caso 

concorde com os termos da pesquisa assiná-lo e posteriormente responder as 
perguntas constantes no questionário.  

Ele ajudará a identificar algumas queixas sintomáticas do sistema respiratório 
e de eczema. Os dados individuais informados não serão divulgados. Caso tenha 
alguma dúvida entre em contato com a pesquisadora responsável (os telefones estão 
no termo de consentimento).  
 

QUESTIONÁRIO 1:  Aplicado aos Pais dos Escolares de 6 a 9 anos   -   Data de 
nascimento ____/____/_____ 

Parte 1:  Fonte Teldeschi; Sant'anna; Aires, (2002), adaptado pela autora   

Nome da criança: _______________________________________________   
Responsável: ___________________ 

1. Sexo: 1 (   ) feminino 2 (   ) masculino                                2. Idade: _____ anos.  

3. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e 
indígena para classificar a cor ou raça das pessoas. Se você tivesse que 
responder ao Censo do IBGE hoje, como você classificaria a respeito da cor ou 
raça do seu filho? 

1 (   ) branco  2(   ) preto/negro 3 (   ) amarelo 4 (  ) pardo  5(   ) indígena 

4. Quantidade de filhos de 6 a 9 anos? ______ 

5. Sexo (    ) Feminino    quantos? _____   Qual a idade? _____ 

             (     ) Masculino  quantos? _______Qual a idade? _____ 

6. Quanto tempo seus filhos residem na comunidade? 

(    ) 1 ano   (     ) 2 anos     (     ) 3 anos    (     ) 4 anos   (     ) 5 anos      (       ) 6 anos       
(     ) 7 anos    (     ) 8 anos   (    ) 9 anos   

7.  Tem fumantes em casa?   1 sim (    )        0 não (    )  

8. A criança já foi hospitalizada?  1 sim (    )  0 não (    ) Qual o motivo? 
______________________1 sim (  ) D. Respiratória     0 Não (  ) D. Não Respiratória 
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PARTE 2:  Fonte: ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Chilhood ( 
Solé et al, 1998).   

MÓDULO 1 

1) Alguma vez, no passado, seu(sua) filho(a) teve sibilos (chiado no peito)? 1 
Sim (     )   0 Não (     )  
 

Se você respondeu não passe para a questão de n° 6  
 
2) Nos últimos 12 meses, seu(sua) filho(a) teve sibilo (chiado no peito)? 
 1 Sim (     )   0 Não (     )  
 
3) Nos últimos 12 meses, quantas crises de sibilo (chiado no peito) seu(sua) 
filho(a) teve?  
 
0 (    )Nenhuma crise     1 (   ) 1 a 3 crises      2 (   )  4 a 12 crises      3(   ) mais de 12 
crises 
 
4) Nos últimos 12 (doze) meses, com que frequência seu(sua) filho(a) teve o 
sono prejudicado por chiado no peito?  
 
0 (  ) Nunca acordou por chiado 1 (   ) Menos de uma noite por semana   2(     ) Uma 
ou mais noites por semana  
 
5) Nos últimos 12 meses, o chiado foi tão forte a ponto de impedir que seu(sua) 
filho(a) conseguisse dizer mais de duas palavras entre cada respiração?  
 1 Sim (     )              0 Não (     )  
 
6) alguma vez seu (sua) filho(a) teve asma? 
 1 Sim (     )   0 Não (     )  
 
7) Nos últimos 12 meses, seu(sua) filho (a) teve chiado no peito após exercícios 
físicos?  
1 Sim (     ) 0 Não (     )  
   
8) Nos últimos 12 meses, seu(sua) filho (a) teve tosse seca à noite, sem estar 
gripado ou com infecção respiratória?  
1 Sim (     )   0 Não (     )  
 
MÓDULO 2 

1) Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve problema com espirros, coriza 
(corrimento nasal) quando não estava resfriado ou gripado? 

 1 Sim (      )     0 Não (       )     

      Se a resposta foi NAO, passe para a questão 6. 
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2) Nos últimos 12 meses, seu(sua) filho(a) teve algum problema com espirros, 
coriza (corrimento nasal) ou obstrução nasal (nariz entupido) quando não estava 
resfriado ou gripado? 

1 Sim (      )      0 Não (       )   
 
  Se a resposta foi NAO, passe para a questão 6. 

 
3) Nos últimos 12 meses, esse problema do nariz foi acompanhado por 
lacrimejamento ou coceira nos olhos? 
 

1 Sim (      )      0 Não (       ) 
 
4) Em qual ou quais dos últimos 12 (doze) meses esse problema do nariz 
ocorreu? ( pode marcar mais de uma resposta): 
 
1 (      ) Janeiro        4 (      )abril             7(     ) julho              10 (      ) outubro 
2 (      ) fevereiro      5 (      ) maio           8(     )  agosto          11 (      ) novembro  
3 (      )  marco         6 (      ) junho          9(     ) setembro       12 (      ) dezembro 
 
 
5) Nos últimos 12 (doze) meses, quantas vezes as atividades diárias do(a) 
seu(sua) filho(a) foram atrapalhadas por este problema nasal?   
    
  0 (     )  Nada     1 (      ) um pouco     2 (      ) moderado    3 (      ) Muito 
 
 
6) Alguma vez na vida seu(a) filho(a) teve rinite? 
 
 1 Sim (     )          0 Não (     )  
  
MÓDULO 3  

1) Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve manchas com coceira na pele 
(eczema), que apareciam e desapareciam por pelo menos 6 meses? 

1 Sim  (     )         0 Não (     )     
 
Se a resposta for não, passe para a questão 7 

 

2) Nos últimos 12 (doze) meses seu(sua) filho(a) teve essas manchas na pele 
(eczema)?  

1(     )Sim           0 Não  (     )  

 Se a resposta for não, passe para a questão 7  

3) Alguma vez essas manchas com coceiras (eczema) afetaram algum dos 
seguintes locais: dobras de cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos 
tornozelos, abaixo das nádegas ou em volta do pescoço, orelhas ou olhos? 

1 Sim (     )           0 Não (     )  
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4) Com que idade essas manchas na pele (eczema) apareciam pela primeira 
vez? 

0 (       ) Menos de 2 anos     1(       ) Entre 2 e 4 anos        2 (       ) 5 anos ou mais 

 

5) Alguma vez estas manchas com coceira (eczema) desapareceram 
completamente nos últimos 12 meses?   

1 Sim (     )           0 Não (     )  
 

6) Nos últimos 12 (doze) meses, quantas vezes, aproximadamente, seu (sua) 
filho(a) ficou acordado à noite por causa dessa coceira na pele? 

0 (     ) Nunca nos últimos 12 meses    1 (    ) Menos de 1 noite por semana 

2 (     )  Uma ou mais noites por semana 
 

7) Alguma vez na vida seu (sua) filho(a) teve eczema? 

 1 Sim (     )          0 Não (     )  

  
  PARTE 3: Questões acrescidas pela próprio autora 
 
1) O período da queima da cana-de-açúcar acontece de maio a novembro. 
Durante esse processo seus filhos apresentam problemas de saúde? 

 1 sim (   )   0 não (   )    Quais desses? 

a) problemas respiratórios: 1 (   ) bronquite    2 (   ) pneumonia   3 (    ) tosse     4 (    ) 
gripe 

Outros quais? ____________________________________________________  

 

b) problemas oftálmicos: 1 (    ) irritação nos olhos  2  (     ) lacrimejamentos      3 (     ) 
conjuntivite 

Outros quais?____________________________________________________ 

c) problemas de coração? 1 sim (     )          0 não (      )   Quais? ____________      

d) Outros problemas dermatológicos? 1 sim (     )     0 não (   )       Quais? 
_______________________ 

2) Você relaciona o período da queima da cana-de-açúcar a ocorrência de 
doenças que seu(s) filho(s) apresentam?    1 sim (     )            0 não (      )  

3) Quando não há queima da cana-de-açúcar seu(s) filho(s) apresentam outros 
tipos de   doenças?   

   1 sim (   )    0  não (  )       Quais? __________________________________ 
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ANEXO B - Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos 

e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF COMITÊ 
DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP COMISSÃO 
DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP  
 
 Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE CEP 56.304-205 - Petrolina 
– PE Tel/Fax: (87) 2101-6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br  
 
 Prezada pesquisadora,  
 
É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Srª. que o projeto “Os impactos 
provocados na saúde e no ambiente pela fuligem do cultivo de cana-de-açúcar 
em escolares de uma comunidade na cidade de Juazeiro-BA” foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – (CEDEP). A partir de agora, 
portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou experimental. Informamos 
ainda que no prazo máximo de 1 (um) ano a contar dessa data deverá ser enviado a 
esse Comitê um relatório sucinto sobre o andamento da presente pesquisa. O 
presente projeto encontra-se registrado sob o parecer de nº 1.222.195 
CEDEP/UNIVASF.  
 
Pesquisadora responsável: Terezinha de Amariz Rodrigues  
Data da entrada: 29/05/2015  
 
Petrolina-PE, 10 de 
setembro de 2015. 
(Deuzilane Muniz Nunes)  
Coordenador 
CEDEP/UNIVASF  

 

 

 

 

 

 


