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“ Esse é um momento muito rico, porque permite a 

afloração de quantidade de postulações que levam 

ao debate mais filosófico da questão da vida, é aí 

que incluo a saúde como não apenas um dado na 

questão da vida, que é o que nos preocupa 

fundamentalmente, mas um instrumento dessa 

coisa mais ampla” 

        Milton Santos3

INTRODUÇÃO 

  Atualmente, a sociedade vive sob um quadro de degradação ambiental e, por 

conseguinte, dos recursos naturais, dentre os quais, água, ar e solos são de suma 

importância para a manutenção da vida. Porém, em diversos casos encontram-se em 

tamanho grau de alteração que trazem problemas à saúde humana e animal. Exemplos 

deste contexto são os grandes impactos ambientais globais, como o efeito estufa, o 

aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, a poluição e escassez de água para 

abastecimento das populações, dentre outros. 

Desta forma, torna-se clara a necessidade da emergência de novos 

paradigmas de produção e consumo, buscando-se assim frear o vigente consumismo, 

minimizando a demanda por recursos naturais e a geração de resíduos, promovendo, ao 

mesmo tempo, um manejo mais adequado do meio ambiente e melhores condições de 

saúde. 

Entretanto, paralelamente a tais questões ambientais com implicações à 

saúde em escala global, há que se pensar a escala local, na qual a relação entre o ambiente 

e a saúde é de extrema importância. Ilustra tal situação o caso das populações rurais ou até 

mesmo urbanas que consomem água sem tratamento ou com deficiências no mesmo. 

                                                 
1 Universidade Estadual de Londrina – e-mail: ewerton_pires@bol.com.br 
2 Universidade Estadual de Londrina – e-mail: pinese@uel.br 
3 Em 12 de julho de 2000, durante a Conferência Magna do I Seminário Nacional Saúde e Ambiente no 
Processo de Desenvolvimento - FIOCRUZ 
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Faz-se então necessária a adoção de medidas que extrapolem o positivismo 

disciplinar, devendo as soluções serem buscadas no campo da interdisciplinaridade, 

articulando diversas ciências, como a Medicina e a Epidemiologia com a Geografia, a 

Geologia e outras para assim evitar-se a degradação do meio, bem como seus efeitos 

nocivos sobre a saúde humana. 

Assim, procuraremos aqui apresentar, ainda que de forma sucinta, uma 

discussão acerca das relações entre o meio ambiente – alterado ou não – e a saúde, bem 

como as contribuições que podem trazer a Geologia e a Geografia na promoção de 

trabalhos que visem a minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde nas 

diferentes escalas de análise. 

CONCEPÇÕES E CONCEITOS SOBRE A SAÚDE4

Os estudos da evolução histórica de um determinado campo de 

conhecimento permitem uma melhor compreensão das questões a ele correlatas, 

contribuindo para o desenvolvimento de um senso de análise mais crítico. Desta forma, 

antes de iniciarmos a discussão acerca das inter-relações entre o meio ambiente e a saúde, 

onde destacaremos os casos do clima e da água, sob as abordagens da Geografia e da 

Geologia, nos ocuparemos, inicialmente, em traçar um breve panorama das diferentes 

concepções e conceitos sobre a saúde. 

Desde os primórdios da humanidade, podemos imaginar que a pergunta “o 

que é ter saúde” habitava no imaginário das pessoas. 

A princípio, quando os homens viviam em pequenos grupos e eram nômades, 

ao ocorrer a escassez de determinado elemento, como comida, água ou abrigo, 

deslocavam-se para garantir a sobrevivência. Como demonstram Gutierrez e Oberdiek 

(2001), o que acontecia com os seres humanos era até então explicado do ponto de vista 

mágico, religioso e sobrenatural. Assim, 

a chegada do outono ou inverno que trazia a falta de determinados 

frutos ou caça, ou pesca, era atribuída aos deuses que sopravam o 

vento frio, causador da falta destes elementos, porque estavam 

irados por determinados comportamentos ou atitudes dos homens. 

Caso alguém morresse de frio, por falta de alimento ou por doença, 

essa era a vontade desses deuses que se cumpria (GUTIERREZ e 

OBERDIECK, 2001, p. 1-2). 

                                                 
4 O conteúdo deste tópico foi apresentado durante o VI Congresso Brasileiro de Geógrafos no interior 
do trabalho intitulado Água, Meio Ambiente e Saúde.  
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Com o passar do tempo o homem foi se distribuindo espacialmente, se 

diversificando e se especializando, o que lhe permitiu o domínio de técnicas, ainda que 

rudimentares, de cultivo da terra, possibilitando a sua fixação espacial, bem como a criação 

e disseminação de distintas culturas e tradições para lidar com a questão da saúde. 

Cerca de 3000 a. C., conforme Gutierrez e Oberdieck (2001), Egito, Índia e 

China já haviam estruturado sistemas teóricos empiristas para tratar a questão da saúde, 

fundamentados em complexas filosofias, relegando-se ao segundo plano os elementos 

mágico-religiosos. A saúde é vista então como 

um estado de isonomia, ou seja, de harmonia perfeita entre os quatro 

elementos que compõem o corpo humano: terra, ar, água e fogo. A 

doença aparece como conseqüência da ação de fatores externos 

que provocam, no organismo, uma disonomia entre os elementos (p. 

04). 

Entre os séculos VI e IV a. C., viu-se emergir a civilização que mais nos 

influenciaria: trata-se da Grécia, que teve sua cultura difundida por todo o Ocidente pelo 

Império Romano. 

Os gregos, de acordo com os já citados autores, 

concluem que a observação empírica, como a importância do 

ambiente, a sazonalidade, o trabalho, a posição social do indivíduo, 

dentre outros, são entendidos como fundamentais para o surgimento 

das doenças (GUTIERREZ E OBERDIECK, 2001, p. 04). 

A partir dessa visão, destaca-se Hipócrates como seu grande expoente, o 

qual é considerado o “pai” da Medicina Moderna. A linha hipocrática buscava valorizar mais 

o prognóstico, sendo as doenças vistas dentro do quadro de cada indivíduo. Ressalta-se 

que a ênfase é dada no prognóstico, como é o modelo clássico da medicina ocidental. 

Na Idade Média, houve uma espécie de regressão no pensamento acerca da 

saúde, já que a ocorrência das doenças tinham basicamente duas interpretações: para os 

pagãos eram devidas à possessão do diabo ou feitiçarias, enquanto que para os cristãos 

eram vistas como sinais de purificação e expiação dos pecados. 

Ao despontar a Idade Moderna, através do Renascimento, praticamente 

todas as concepções ideológicas e científicas foram revistas, sendo que com a saúde não 

ocorreu de forma diferente, o que resultou em grandes e significativos avanços, advindos 

dessa época a base da medicina até hoje vigente. 
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Existem atualmente diversas definições para o conceito de saúde. Para a 

Associação Médica Americana (apud Campos et al., 1987, p. 08), a saúde depende: 

do funcionamento normal dos tecidos e órgãos do corpo; da 

compreensão prática dos princípios básicos de maneira saudável de 

viver; e do ajuste harmônico ao ambiente físico e psicológico; 

contribuindo tudo isso para uma vida mais rica e mais útil à 

humanidade. 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é conceituada como 

“estado de perfeito bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade” (apud Campos et al., 1987, p. 08). 

Além dos citados, existem inúmeros conceitos de saúde. Apesar dessa 

multiplicidade de definições, ela é garantida a todos pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, aprovada em 1948 pela Organização da Nações Unidas (ONU). Assim diz o 

artigo XXV: “Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua 

saúde, seu bem estar e o de sua família [...]”. 

Porém, nos moldes atuais do capitalismo neoliberal globalizado, “a 

capitalização da medicina orientou o tratamento da saúde mais para a cura da enfermidade 

do que para a prevenção, chegando a perverter a ética médica” (LEFF, 2001, p. 310). 

Visando minimizar esse quadro, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) incluiu em sua pauta de discussões a questão 

da saúde. O documento final desse encontro, a Agenda 21, dá ênfase na atenção primária à 

saúde, sobretudo em áreas rurais, bem como na prevenção antes que na correção e 

tratamento das doenças e na redução dos riscos para a saúde, derivado da contaminação e 

dos perigos ambientais: “os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito à uma vida saudável e 

produtiva em harmonia com a natureza” (Agenda 21, apud LEFF, 2001, p. 313). 

Essa concepção abre caminho e mostra a importância de pesquisas 

interdisciplinares para analisar os efeitos conjuntos das exposições a diferentes riscos 

ambientais e acerca da exposição e contato de populações com substâncias 

contaminadoras e/ou tóxicas. 

RELAÇÕES MEIO AMBIENTE – SAÚDE NO CONTEXTO DA CRISE AMBIENTAL 

O fato de que a saúde humana possui estreitas relações com as 

configurações e condições ambientais é patente. Por conseguinte, o ideal seria que as 

populações tivessem acesso a ambientes com salubridade apropriada à manutenção de 
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suas funções vitais de maneira saudável, ou que, ao menos, tivessem condições 

econômicas de acesso à tecnologias e assistência médica que minimizassem as 

interferências negativas de ambientes insalubres e/ou degradados sobre a saúde. 

Entretanto, a partir da Primeira Revolução Industrial e, particularmente ao 

longo do século XX, o crescimento e a expansão dos processos produtivos para 

transformação de energias e produção de matérias-primas e bens de consumo 

apresentaram-se com dimensões nunca vistas, o que possibilitou uma crescente integração 

econômica entre setores e países, trazendo amalgamada ao processo toda sorte de 

degradação ambiental e riscos à saúde. 

Segundo Freitas, 

Desde 1900, a população mundial mais do que triplicou, a economia 

cresceu 20 vezes, o consumo de combustíveis fósseis aumentou 30 

vezes e a produção industrial 50 vezes. Paralela a esse processo, 

ocorreu uma degradação ambiental e da saúde que vem 

contribuindo, cada vez mais, para que problemas de poluição locais 

se convertam em regionais ou até mesmo globais, alterando, por 

vezes de modo irreversível, os sistemas ecológicos que são críticos 

para o desenvolvimento econômico e a própria vida (2002, p. 261-

262). 

Porém, tais preocupações com as implicações do ambiente, degradado ou 

não sobre a saúde humana, não são observadas pela primeira vez após a Revolução 

Industrial. Conforme Nakashima e Carvalho (2002, p. 239), já no Antigo Testamento 

encontram-se regras precisas a respeito de nutrição, higiene corporal e até conselhos para 

consertar-se edificações atingidas pela umidade excessiva, visando a minimização de 

problemas à saúde da população. 

Há também outros registros de preocupação com a saúde através do 

ambiente na Antigüidade, sendo que uma deusa grega tinha o nome de Hygieia, que vem do 

termo hugieion, que significa limpeza e ausência de doenças (RYLANDER e MÉGEVAND, 

1993, p. 17). 

Se em tempos passados, em um contexto de menor intervenção antrópica 

sobre o meio ambiente, as preocupações ambientais já eram notórias, de acordo com 

Mendonça (2001A, p.115), “a história da sociedade humana do último quarto do século XX 

encontra-se fortemente marcada pelo debate acerca da questão ambiental”, a qual 

certamente deve abranger a discussão acerca das relações do ambiente com a saúde 
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coletiva, como observado nos trabalhos de Pires & Pinese (2002); Minayo & Miranda (2002) 

e outros. 

No que se refere ao Brasil, conforme Pádua (2002), já no século XVIII havia 

preocupações com a degradação ambiental, como pode ser constatado na Representação à 

Assembléia Constituinte e legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura de José 

Bonifácio (1763-1838): 

a Natureza fez tudo a nosso favor, nós porém, pouco ou nada temos 

feito a favor da Natureza. Nossas terras são ermas, e a s poucas que 

temos roteado são mal cultivadas, porque o são por braços 

indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de 

trabalhadores ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal 

aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas 

do fogo e do machado destruidor da ignorância e do egoísmo. 

Nossos montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e, com o 

andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a 

vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo 

Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e 

desertos áridos da Líbia. Virá então este dia (dia terrível e fatal), em 

que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes 

cometidos (apud PÁDUA, 2002, p. 27). 

Ao encontro das palavras de Bonifácio, Pádua (2002, p. 28) analisa que “a 

ocupação colonial do território brasileiro foi essencialmente predatória, com o domínio de 

práticas ambientalmente destrutivas nos diferentes setores da economia”. 

De fato, 

um dos aspectos mais destacáveis na presente crise histórica é 

aquele advindo do estado de carência em que o desenvolvimento 

industrial tecnológico, guiado pelo direito de veto que o homem se 

arrogou sobre a natureza, produziu na qualidade ambiental e nos 

recursos naturais [...] (MONTEIRO, 1988, p. 134). 

Certamente esse quadro de degradação ambiental histórico no Brasil e no 

mundo, intensificado grandemente nas últimas décadas, traz sérias implicações ao bem 

estar e saúde humana. Porém, como têm destacado Pires & Pinese (2002), além dos 

impactos advindos do meio ambiente alterado pela ação antrópica, existem também aqueles 

oriundos de características naturais do meio, mas que mesmo assim são nocivas à saúde 

coletiva, como no caso das anomalias geoquímicas da água. 
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Desta forma, destacamos a importância de buscar e promover a saúde 

ambiental, a qual segundo Leff (2001, p. 312), “questiona a prática individualizada da 

medicina. Abre um campo mais amplo à saúde pública para atender as condições de saúde 

das maiorias empobrecidas, mas também as novas doenças de gênese ambiental”. 

Para que haja realmente a promoção da saúde de maneira ampla e eficaz, a 

partir também de seus condicionantes ambientais, é necessário que se rompa com o 

paradigma das análises disciplinares, buscando as soluções no campo da 

interdisciplinaridade, onde as mais diversas ciências possam desenvolver um diálogo de 

saberes, norteado pelo objetivo de alcançar o bem estar coletivo, amenizando os efeitos da, 

às vezes, conflituosa relação meio ambiente – saúde. 

A esse respeito, Moraes (1994, p. 30) acrescenta que “a discussão sobre a 

questão ambiental deverá trafegar nos limites dos marcos disciplinares”. 

Destacamos ainda que, de acordo com Navarro et al. (2002, p. 42), 

na busca da compreensão da epidemiologia de doenças muito 

ligadas ao meio, como a maioria das doenças infecciosas – 

particularmente as transmitidas por vetores – ou de algum tipo de 

câncer determinado por exposição a substâncias existentes no meio, 

o espaço deve, necessariamente, entrar como categoria de análise, 

se não se quiser ofuscar processos importantes. 

Dessa forma, deve-se chamar à participação no grupo interdisciplinar para se 

estudar as referidas doenças, a Geografia e a Geologia, as quais, juntamente com a 

Medicina, a Epidemiologia, a Sociologia, a Toxicologia, dentre outras, podem trazer grandes 

contribuições no sentido de se promover a saúde ambiental. 

ABORDAGENS PARA AS RELAÇÕES MEIO AMBIENTE – SAÚDE 

Conforme as proposições de Santos (1978), a função da ciência é tentar 

dominar o futuro para o homem, para todos os homens. Não se trata apenas de um 

exercício acadêmico. Deve-se encarar o homem enquanto um projeto, garantindo-lhe o 

comando das forças naturais, caso contrário, este retorna ao estágio animal, quando se 

preocupava somente com a reprodução de sua existência e, por isso mesmo, evitava os 

perigos naturais. Atualmente, e cada vez mais intensamente, a natureza amiga se 

transforma em natureza hostil – modificada pelo trabalho humano – o que redobra a 

necessidade de vigilância. 

Neste sentido, a seguir discorrer-se-á acerca das contribuições que a 

Geografia e a Geologia podem oferecer no sentido de compreender o meio, para assim nele 
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poder intervir de maneira a não apenas dominá-lo, mas utilizá-lo de maneira harmônica com 

as atividades humanas e seu bem estar, ou seja, com a saúde. Apresentaremos também, 

posteriormente, dois exemplos de inter-relações entre o meio ambiente e a saúde coletiva, a 

saber, a água e o clima, onde tais ciências têm especial função a desenvolver. 

Contribuições da Geografia 

A Geografia, ciência preocupada com as relações entre a sociedade e a 

natureza, tem, por conseguinte muito a oferecer aos estudos ligados à saúde e ao ambiente, 

atreves da chamada Geografia da Saúde. 

Conforme Rojas (2003, p. 13), a Geografia da Saúde é 

qualificada como uma antiga perspectiva e uma nova especialização, 

se distinguindo por localizar-se nas fronteiras da geografia, da 

medicina, da biologia, das ciências sociais, físicas e biológicas, e por 

ser essencialmente interdisciplinar.5

As aproximações entre Geografia e Saúde podem ser divididas em três 

fases. A primeira, chamada de histórica ou tradicional, foi desenvolvida por médicos 

interessados pela distribuição e classificação das doenças, sobretudo as infecciosas. A 

segunda é marcada pela incorporação de conhecimentos mais avançados da Geografia por 

médicos nos fundamentos metodológicos de suas investigações. A terceira é a que ainda de 

forma tímida e insipiente abordam os geógrafos, buscando trazer contribuições à 

compreensão espacial dos fenômenos saúde-doença. 

Diversos autores6 propõem que se use o termo Geografia da Saúde (ou 

para a Saúde), e não mais Geografia Médica, como outrora, evidenciando que o foco das 

análises é a saúde, e não a sua ausência. 

Destarte, busca-se que os resultados alcançados nas pesquisa 

demonstrem o potencial da Geografia da Saúde para apoiar a eliminação de enfermidades, 

para distribuir com equidade os serviços de saúde e outros básicos, bem como identificar 

espaços críticos prioritários para o desenvolvimento otimizado de programas de promoção e 

atenção à saúde, nas mais diversas escalas. 

Contribuições da Geologia 

A Geologia, definida por Guerra (1969) como a “ciência que estuda a 

estrutura da crosta terrestre, seu modelado externo e as diferentes fases da história física da 

                                                 
5 Tradução de Ewerton Pires 
6 Destacam-se Rojas (2003) e Raul Borges Guimarães – UNESP Presidente Prudente. 
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Terra”, vai contribuir para a compreensão das relações entre o meio e a saúde, 

principalmente através de um de seus ramos: a geoquímica, a qual tem se mostrado como 

um importante instrumento para trabalhos em Geologia e Geografia da Saúde, sendo 

responsável por estudar as variações regionais na distribuição dos elementos químicos, 

principalmente os metálicos e metalóides, seu comportamento geológico-geoquímico, as 

contaminações naturais ou artificiais e os possíveis danos à saúde animal e vegetal, por 

excessos e deficiências (SCARPELI, 2003). 

As relações entre ambiente e a corrente alimentar humana são controlados 

por fatores de ordem geográfica, geológica (litologia e mineralogia das rochas, o tempo, o 

clima) e processos geoquímicos relevantes, controladores da transferência dos elementos 

ao solo, às plantas, à água e aos homens, considerando a passagem “intermediária” pelos 

animais, sendo que as águas superficiais e subterrâneas representam o mais importante 

meio de conexão entre a geoquímica das rochas, o solo e a fisiologia humana. 

Para a manutenção dos processos vitais humanos, é essencial que, 

através da alimentação, sejam ingeridos os chamados macronutrientes, a saber, Ca, Cl, Mg, 

P, K, Na, S, O, H e S; bem como os micronutrientes, As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, No, Se, Va, Zn, 

F, I e Si, os quais também possuem importância, porém, há que se ressaltar que, no caso 

dos micronutrientes, sua assimilação em excesso traz prejuízos à saúde, podendo ser fatal 

em alguns casos, devendo-se, portanto, ter extrema cautela nas definições de necessidades 

e toxidade. 

Partindo-se do pressuposto de que, de modo geral, o solo e as águas, bem 

como a vegetação refletem as composições das rochas, torna-se de grande valor os 

estudos de identificação de áreas com anomalias geoquímicas, ou seja, locais com 

concentrações anormais de determinados elementos químicos, tanto por gênese natural 

como antrópica, já que ao transferir sua composição aos animais e plantas, poderá vir a 

ocorrer a ingestão humana de elementos em valores acima dos recomendados. Nesses 

casos, é comum a ocorrência de doenças que acompanham faixas geológicas de 

composição anômala, como é o caso da fluorose dentária no município de Itambaracá, na 

Região Norte do Estado do Paraná, como demonstraram Pires & Pinese (2002) e Pinese et 

al. (2002). 

O Flúor (F-) é um elemento bastante didático para se ilustrar a questão das 

interações entre o meio e a saúde, podendo ser tanto benéficas, como maléficas. Tal 

elemento, considerado como traço, quando ingerido em quantidades corretas, é essencial 

para a saúde humana, principalmente para a boa preservação de ossos e dentes. 

Entretanto, quando ingerido em quantidades excessivas pode provocar uma série de 

doenças, dentre elas a fluorose dental, que torna os dentes manchados e frágeis, e a 
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fluorose esquelética, causadora de dores nas costas e no pescoço, podendo causar até 

deformações permanentes dos ossos. 

Contrariamente, a deficiência de flúor eleva a susceptibilidade dos dentes 

à carie. Na tabela abaixo, podemos ver as relações entre a concentração de flúor em água e 

seus respectivos efeitos sobre a saúde. 

Quadro 1: Efeitos do elemento flúor em água sobre a saúde humana 

  

Concentração em mg/L Efeitos sobre a saúde 

0,0 Limitações do crescimento  

0,0 – 0,5 Não evita cárie dental  

0,5 – 1,5 Evita enfraquecimento dos dentes, com efeitos 

benéficos sobre a saúde  

1,5 – 4,0 Fluorose dental (manchas nos dentes)  

4,0 – 10,0 Fluorose dental grave e fluorose esquelética (dores 

nas costas e ossos do pescoço)  

> 10,0 Fluorose deformante  

Fonte: adaptado de Scarpelli, 2003. 

O Flúor possui uma peculiaridade: distintamente de outros elementos 

traços essenciais à boa saúde, ele é, sobretudo, ingerido com a água. Por esta razão, 

conforme Scarpelli (2003), tem-se a alta incidência de fluorose em países como Índia, Gana, 

Tanzânia, Sri Lanka, Quênia, Senegal e, principalmente, na China, nos quais rochas 

magmáticas ricas em flúor são abundantes e o abastecimento de água é feito através de 

poços que são condicionados por tais rochas, ricas em flúor. 

Além dessa ocorrência natural, como acima descrita e também observada 

no município de Itambaracá-PR, o flúor pode também ser introduzido no ambiente pela ação 

antrópica, através de atividades industriais (gás freon, fluoretos orgânicos, outros) e 

agrícolas (fertilizantes fosfatados podem conter até 3 a 4% de flúor) (SCARPELLI, 2003). 

O mesmo autor salienta que o aspecto mais relevante da geoquímica do 

flúor é a facilidade com que ele substitui o ânion hidróxido (OH-) nos minerais, inclusive as 

hidroxi-apatitas (Ca(PO4)3OH), que são componentes principais de dentes e ossos do 

homem e dos animais, as quais são convertidas em fluor-apatitas (Ca5(PO4)3F). 

Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de 

fluorose. Destaca-se que 40 milhões de pessoas são afetadas por fluorose dentária e, 2 a 3 
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milhões de fluorose esquelética só na China. Assim, a geoquímica do flúor em águas 

subterrâneas possui grande importância social, uma vez que a fluorose pode causar danos 

persistentes e muitas vezes até incuráveis. 

RELAÇÕES DA ÁGUA COM A SAÚDE 

O homem, assim como ocorre com todos os seres, necessita de água para 

a manutenção de suas funções vitais. Além do consumo da água para “saciar a sede”, a 

usamos para uma infinidade de tarefas, como a higienização corporal, lavagem de roupas, 

louças e calçadas, combate a incêndios, produção industrial e transporte de dejetos. 

 Assim, sobretudo nos dois últimos casos, a água pode se transformar 

no veículo de toda sorte de impurezas, seja na forma de substâncias tóxicas ou de 

microorganismos patogênicos. 

 Como demonstra Branco (2002), ao entrar em contato com o corpo 

humano interno ou externo, essa água contaminada pela ação tecnogenética pode 

transmitir-nos uma série de estados mórbidos, o que, obviamente é indesejável. 

 Visando neutralizar os efeitos nocivos da contaminação das águas, as 

mesmas passam, ou ao menos deveriam passar, por um processo de eliminação de 

microorganismos patogênicos, sendo atualmente utilizada em larga escala a filtragem e a 

cloração antes da distribuição desta água, denominada potável. 

 Dentre as doenças que são transmitidas pela água contaminada por 

microorganismos, destacam-se as infecções entéricas, muito graves em regiões onde o 

saneamento é insuficiente, como áreas do Norte e Nordeste brasileiro, onde essa má 

qualidade da água de abastecimento se reflete nos elevados índices de mortalidade infantil, 

uma vez que as crianças são mais susceptíveis às infecções desse tipo. 

 Entretanto, além das contaminações que o homem pode causar à 

água (contaminações antrópicas ou tecnogenéticas), a água pode apresentar-se 

contaminada naturalmente (impacto geogenético). 

 Trata-se de regiões onde existem anomalias geoquímicas, ou seja, 

pela composição litológica natural, elementos químicos são disponibilizados, sobretudo na 

água em concentrações elevadas, acima das que o organismo humano necessita, o que 

pode causar doenças. Nesse caso, citamos, de acordo com Martins Jr e Pinese (2003), a 

contaminação por Arsênio de uma população rural de Bangladesh, a qual resultou em 

conseqüências gravíssimas à saúde. Outro exemplo de anomalia geoquímica resultando em 

problemas para a saúde da população, é o caso da anomalia multielementar do Norte do 

Paraná, a qual destacamos a do Flúor em Itambaracá (PINESE et al., 2002). 
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Itambaracá está localizada na região sul do Brasil, no chamado Norte 

Pioneiro do Estado do Paraná. Situa-se na região limítrofe entre os estados do Paraná e 

São Paulo, separados pelo rio Paranapanema. Possui como demais limites divisórios, ao sul 

o município de Bandeirantes, tendo como divisor o rio das Cinzas; a leste limita-se com 

Andirá e a oeste, com o município de Santa Mariana. A sede do município está a 402 metros 

acima do nível do mar, tendo como coordenadas geográficas: latitude 23º 02’ 00’’ sul e 

longitude 50º 22’ 00’’ oeste; distando 110 km de Londrina, principal cidade da região e 462 

km da capital, Curitiba (PIRES e PINESE, 2002). 

O município obtém sua água para abastecimento público através de 

mananciais subterrâneos confinados do aqüífero Serra Geral e em menor escala, dos 

mananciais do aqüífero livre ou freático, já que esse tipo de recurso hídrico pode ser 

considerado confiável, de baixo custo e com grande disponibilidade. 

Entretanto, estudos recentes demonstraram que o município de Itambaracá 

se encontra na periferia de uma anomalia hidrogeoquímica multielementar onde se inclui a 

do Flúor (PINESE et al., 2001 e LICHT et al, 1997). A partir de levantamentos 

epidemiológicos locais, constatou-se a ocorrência freqüente de fluorose dentária grave na 

população, sobretudo nas crianças de 6 a 17 anos (MORITA et al, 1998). 

A circulação das águas subterrâneas locais é condicionada por 7 famílias 

de fraturas com direções preferenciais E-W (27%), N-S (22%), N35º-50ºE (21%), N20º-30ºW 

(10%), N60º-70ºE (9%), N40º-60W (8%) e horizontal (3%), onde se constatou relação entre 

os poços com valores anômalos de Flúor, ou seja, aqueles acima de 0.7 mg/L (máximo 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde – O.M.S. - para países de clima tropical) 

e as famílias N40º-60W e N-S (PINESE et al., 2002). 

Foram realizadas coletas sistemáticas de águas subterrâneas e superficiais 

da área, as quais após análise química laboratorial demonstraram a existência de quatro 

valores anômalos quanto a flúor na região. Através de técnicas de processamento digital de 

imagens, foi elaborado o mapa de tais anomalias, identificando-se três localidades 

geográficas com concentrações de flúor acima do recomendado pela O.M.S., que é de 0.7 

mg/L. Tais localidades são: a sede do município, o distrito de São Joaquim do Pontal e o 

patrimônio de Raul Marinho. 

Os locais identificados com concentrações anômalas de flúor coincidem 

com as áreas de ocorrência de fluorose dentária, onde os levantamentos epidemiológicos 

realizados constataram grande número de casos de fluorose dentária grave, o que torna 

possível a correlação entre a ocorrência das altas concentrações do elemento com os altos 

índices de manifestação da doença. 

 11938 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

RELAÇÕES DO CLIMA COM A SAÚDE 

Assim como a água, o clima exerce marcante influência sobre a saúde 

humana. Conforme Mendonça (2001b, p. 46), 

a saúde humana é fortemente influenciada pelo clima. As condições 

térmicas, de dispersão (ventos e poluição) e de umidade do ar 

exercem destacada influência sobre a manifestação de muitas 

doenças, epidemias e endemias humanas. 

Entretanto, cabe destacar já de início, que a influência e os efeitos do clima 

na saúde se dão de forma mais acentuada na parcela da população que está mais 

diretamente exposta a sua ação, como é o caso das pessoas que, por mão terem acesso a 

sistemas de aquecimento, resfriamento e/ou proteção ao ambiente externo, são expostas a 

condições térmicas e de higrometria nocivas às suas saúdes. 

O quadro abaixo sintetiza a atuação de elementos climáticos na saúde 

humana. 

Quadro 2: Manifestações fisiopsicológicas do homem pela ação dos elementos 
climáticos 

 

Elementos Climáticos Condições Limitantes Manifestações Fisiológicas

Altitude (Pressão Atmosférica) Limite máximo: 8.000m. 

-Mal das montanhas (dor de 
cabeça, fadiga, alteração 
sensorial, depressão intelectual, 
indiferença, sono, 
descoordenação de 
movimentos, perda de memória) 
-Redução de faculdades físicas 
e mentais. 
-Tristeza, apatia. 

Radiação (Associada à 
luminosidade) 60º e 70º de latitude 

-Alta radiação/luminosidade: 
esgotamento nervoso, 
perturbações mentais, irritação, 
síndrome físico-psíquica, 
euforia. 
-Baixa radiação/luminosidade: 
deficiências orgânicas, 
raquitismo, depressão, 
debilidade mental 

Higrometria 
Limite Variável. 
Ótimo fisiológico 

15º - 16ºC / 60% UR 

-Diminuição da capacidade 
respiratória (para europeus nos 
trópicos). 
-Hiperpnéia térmica (entre 
negros). 
-Cansaço e esgotamento 
(brancos). 

Vento e Eletricidade atmosférica  -Morbidez, cansaço e 
abatimento. 
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-Debilidade do tônus nervoso, 
depressão, hipersensibilidade, 
irritabilidade. 
-Desidratação, dessecação do 
aparelho tegumentar. 
-Excitação nervosa, alucinações, 
delírio. 
-Palpitações, dispnéia, dores de 
cabeça, nevralgia. 

Fonte: SORRE (1984, apud MENDONÇA, 2001, p. 47) 

Ganha destaque na perspectiva de análise das relações entre clima e 

saúde a questão das chamadas doenças tropicais. Ferreira (2003) aponta que este se trata 

de um termo controverso, pois há inúmeras formas de definí-lo, sendo que, segundo a 

referida autora, o mesmo deve ser entendido como o tipo de doença 

que ocorre em países que ocupam a faixa intertropical da Terra, 

abrangendo tanto as doenças cuja ocorrência depende de certas 

condições climáticas como aquelas ligadas à pobreza e à deficiência 

da infra-estrutura de saneamento e atendimento à saúde (p. 180). 

Apresenta-se como sendo as principais doenças tropicais as parasitárias 

transmitidas por vetores, como a malária, a febre amarela, a leishmaniose tegumentar 

americana, a esquistossomose, a filariose, as arboviroses e as febres hemorrágicas, 

incluindo-se a dengue (FERREIRA, 2003). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como verificado, a questão saúde é bastante complexa, sendo que há 

discórdia e alterações freqüentes até mesmo em suas definições e conceitos. São diversos 

os fatores que influenciam a saúde, os quais vão desde os patogênicos até os ambientais, 

passando pelos sociais. Procuramos aqui nos centrar nos de ordem ambiental, sobretudo no 

que diz respeito à água e ao clima. 

Nesse contexto, destaca-se a relevante contribuição que pode oferecer a 

Geografia que, através da chamada Geografia da Saúde há tempos tem trabalhado a 

relação meio ambiente – saúde, já que desde cedo os epidemiologistas enfocam em suas 

pesquisas o espaço e o lugar, que são categorias de análise geográfica. Tal contribuição é 

potencializada quando associa-se à Geografia a Geologia, Geoquímica e outras ciências na 

busca constante da melhora da saúde coletiva. 

Atualmente a Geografia não pode ser considerada como apenas uma 

ciência auxiliar às ciências da saúde, assumindo papel de maior contribuição, voltando suas 

ações para o planejamento, sendo grande sua capacidade de identificação e monitoramento 

de áreas de risco à saúde, bem como auxílio aos programas de promoção/atenção à saúde. 
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As relações entre ambiente e a corrente alimentar humana são controlados 

por fatores de ordem geográfica, geológica (litologia e mineralogia das rochas, o tempo, o 

clima, e etc) e processos geoquímicos relevantes, controladores da transferência dos 

elementos químicos ao solo, às plantas, à água e aos homens, considerando a passagem 

“intermediária” pelos animais, sendo que as águas superficiais e subterrâneas representam 

o mais importante meio de conexão entre a geoquímica das rochas, o solo e a fisiologia 

humana. 

Em tais estudos, ganha grande importância a contribuição da Geoquímica, 

uma vez que os constituintes químicos do meio, sobretudo da água, quando em quantidades 

anômalas, podem trazer sérios prejuízos à saúde humana e animal. 

Dessa forma, o conhecimento e a representação cartográfica da 

distribuição espacial e dos mecanismos de migração dos elementos químicos disponíveis no 

ambiente, bem como de outras variáveis ambientais e epidemiológicas são fundamentais 

para as pesquisas em Epidemiologa, em Geologia e em Geografia da Saúde, sendo assim a 

Geoquímica um instrumento de grande valia para as ações que visem a mitigação dos 

impactos negativos no ambiente sobre a saúde coletiva. 

Admitindo-se as interações entre o meio ambiente e saúde e as 

contribuições que as ciências, sobretudo quando atuando de forma integrada, há ainda que 

se refletir acerca da questão da escala de análise. A otimização das ações no campo da 

saúde será efetiva quando os pesquisadores e governos buscarem a coerente ligação entre 

o local e o geral, já que muito pouco adianta pensar as ações de saúde com base apenas 

em dados estatísticos, sendo necessária a atuação junto às comunidades, para assim se ter 

um panorama confiável das necessidades no campo da saúde das populações, partindo-se 

posteriormente aos programas de âmbito mais geral. 
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