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RESUMO 

 

 

SCHULTZ, E. P. Estudo descritivo da população infanto-juvenil de uma comunidade 

marisqueira da Baía de Todos os Santos exposta a Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos. 2021. Orientador: Tania Mascarenhas Tavares. Dissertação de mestrado em 

Saúde, Ambiente e Trabalho – Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2021. 

 

Introdução: A atividade de beneficiamento e refino de petróleo, desenvolvida desde a 

instalação da Refinaria Landulpho Alves na década de 50, foi à grande propulsora da expansão 

e consolidação industrial da Baía de Todos os Santos. No entanto tem contribuído para a sua 

contaminação por diversos poluentes, incluindo os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

(HPAs), que são biomarcadores de atividades petrolíferas. Os HPAs são substâncias tóxicas 

ao meio ambiente e aos humanos, sendo algumas delas cancerígenas, representando riscos 

para a segurança alimentar e a saúde das comunidades marisqueiras próximas. Objetivo: 

Descrever o perfil social, econômico, hábitos pessoais e exposição aos HPAs de 

crianças/adolescentes de uma escola da comunidade mais próxima à unidade de refino de 

petróleo. Método: A população de estudo compreendeu 199 crianças/adolescentes de 07 a 16 

anos, estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, dos turnos matutino e vespertino, da 

Escola Municipal Iromar Silva Nogueira, da comunidade de Caípe, São Francisco do Conde, 

Bahia. Os dados foram coletados entre outubro e dezembro de 2019, por meio de entrevistas 

subsidiadas de um questionário semiestruturado. As entrevistas foram conduzidas 

individualmente e o instrumento de coleta de dados compreendeu de seis seções: Dados gerais; 

Aspectos sociodemográficos e econômico; Local de moradia; Hábitos pessoais e 

comportamentais; Hábitos alimentares; Saúde. Resultados: 54,3 % das crianças/adolescentes 

eram do sexo feminino, 84,4% das famílias tinha pelo menos um membro familiar que 

praticava a pesca/mariscagem, 54,8% das famílias ganhavam menos de 1 salário mínimo, 70% 

das mães já residiam em Caípe durante a gravidez, 83,9% residem próximas de indústrias ou 

atividades relacionadas ao beneficiamento de petróleo, 87,4% das crianças/adolescentes 

consomem marisco de 2 a 3 vezes na semana, 95% das crianças consomem alimentos 

grelhados, fritos, assados e defumados, 63,8% das crianças/adolescentes não possuíam 

problemas respiratórios, mas 36,2% já tiveram ou tem e 41% das crianças/adolescentes tem 

dificuldade na escola. Conclusão: A população estudada é de baixa renda, a presença da 

RLAM é um fator relevante na vida das famílias, o consumo de marisco e de alimentos 

grelhados, defumados, fritos e assados é uma fonte importante de exposição à HPAs e, embora 

não tenham sido relatadas alterações significativas na saúde das crianças/adolescentes, as 

porcentagens de problemas respiratórios e dificuldade na escola requerem uma investigação 

mais detalhada em estudos futuros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HPAS. Crianças. Poluição. Comunidade marisqueira. BTS. 
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ABSTRACT 

 

SCHULTZ, E. P. Descriptive study of the children and youth population of a seafood 

community in the Bay of Todos os Santos exposed to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. 

2021. Advisor: Tania Mascarenhas Tavares. Master's dissertation in Health, Environment and 

Work - Bahia Medical School, Federal University of Bahia, Salvador, 2021. 

 

Introduction: The oil processing and refining activity, developed since the installation of the 

Landulpho Alves Refinery in the 50s, was the main driver of the industrial expansion and 

consolidation of the Todos os Santos Bay. However, it has contributed to its contamination 

by several pollutants, including Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), which are 

biomarkers of petroleum activities. PAHs are substances that are toxic to the environment and 

to humans, some of which are carcinogenic, representing risks to food security and the health 

of nearby seafood communities. Objective: To describe the social, economic profile, personal 

habits and exposure to PAHs of children / adolescents at a school in the community closest to 

the oil refining unit. Method: The study population comprised 199 children / adolescents from 

07 to 16 years old, students from the 2nd to the 5th year of elementary school, from the 

morning and afternoon shifts, from the Municipal School Iromar Silva Nogueira, from the 

community of Caípe, São Francisco do Conde, Bahia. Data were collected between October 

and December 2019, through subsidized interviews using a semi-structured questionnaire. The 

interviews were conducted individually and the data collection instrument comprised six 

sections: General data; Sociodemographic and economic aspects; Place of residence; Personal 

and behavioral habits; Eating habits; Health. Results: 54.3% of children / adolescents were 

female, 84.4% of families had at least one family member who practiced fishing / shellfish, 

54.8% of families earned less than 1 minimum wage, 70 % of mothers already lived in Caípe 

during pregnancy, 83.9% live close to industries or activities related to oil processing, 87.4% 

of children / adolescents consume seafood 2 to 3 times a week, 95% of children consume 

grilled, fried, roasted and smoked foods, 63.8% of children / adolescents did not have 

respiratory problems, but 36.2% have had or have and 41% of children / adolescents have 

difficulty in school. Conclusion: The studied population is of low income, the presence of 

RLAM is a relevant factor in the lives of families, the consumption of seafood and grilled, 

smoked, fried and roasted foods is an important source of exposure to PAHs and, although no 

significant changes in the health of children / adolescents have been reported, the percentages 

of respiratory problems and difficulty in school require further investigation in future studies. 

 

KEYWORDS: HPAS. Children. Pollution. Seafood community. BTS. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo é parte componente da pesquisa intitulada “Exposição a poluentes 

químicos de origem industrial e desenvolvimento escolar e cognitivo em escolares de 

comunidades marisqueiras da Baía de Todos os Santos”. Inicialmente seus objetivos eram 

determinar a dose interna de HPAs em crianças e adolescentes de comunidades marisqueiras 

da Baia de Todos os Santos, sendo duas comunidades alvo e uma controle, bem como 

descrever as populações alvo e controle quanto aos aspectos sociodemográficos, econômicos, 

hábitos pessoais, comportamentais, condições de saúde e relacionados à exposição. Em 

atendimento aos objetivos traçados foram aplicados 199 questionários e coletadas 168 urinas 

das crianças/adolescentes da escola de Caípe, bem como determinado a creatina urinária para 

todas as amostras coletadas em laboratórios clínicos privados. Devido à pandemia, a equipe 

de pesquisa ficou impedida de retomar as atividades na escola para aumentar o quantitativo 

de crianças/adolescentes participantes, bem como de proceder às análises químicas dos 

metabolitos do HPAs como indicador da exposição interna no Instituto de Química, devido 

ao fato deste encontrar-se fechado. As amostras de urina coletadas se encontram congeladas 

à – 18°C.  

Assim, este estudo representa uma pequena parcela de uma pesquisa com um 

contexto mais abrangente sobre exposição e saúde de crianças e adolescentes expostas aos 

HPAs, apresentando os resultados dos questionários aplicados na escola Iromar Silva 

Nogueira, comunidade de Caípe, São Francisco do Conde-BA. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são poluentes orgânicos 

representados por centenas de compostos quimicamente semelhantes, que em temperatura 

ambiente são sólidos, de coloração branca, amarelo pálido ou incolor e que apresentam 

propriedades tóxicas e elevada persistência no ambiente (ABDEL-SHAFY; MANSOUR, 

2015).  

A presença de HPAs no meio ambiente decorre de contribuições naturais e humanas. As 

principais fontes naturais de HPAs são os incêndios florestais e emissões vulcânicas 

(MENZIE et al., 1992), enquanto as fontes antropogênicas, principal processo de produção e 

emissão de HPAs, incluem o processamento e combustão de petróleo e carvão, exaustão de 

veículos, produção do aço e do alumínio, utilização de óleos lubrificantes, fumaça de cigarro, 

geração de energia termoelétrica, processos industriais, incineração de rejeitos químicos, 

dentre outros (WHO, 1998).   

A exposição humana aos HPAs ocorre tanto em ambientes ocupacionais quanto não-

ocupacionais (ATSDR, 2009), por diferentes vias, incluindo inalação (e.g.: ar poluído e 

fumaça de cigarro), ingestão (e.g.: água e alimentos contaminados) e contato dérmico (e.g.: 

fuligem e produtos estéticos) (JONGENEELEN, 2001). Crianças e adolescentes são um dos 

subgrupos populacionais mais propensos a exposição à poluição química, incluindo os HPAs, 

devido as suas características fisiológicas, metabólicas, anatômicas e comportamentais, 

diferente sem cada etapa do seu desenvolvimento (WHO, 2011a). 

Os efeitos à saúde decorrentes da exposição aos HPAs e seus derivados são amplos, e 

de modo geral, estão relacionados a distúrbios respiratórios (e.g.: asma e bronquite), doenças 

cardíacas (WHO, 2010) e, principalmente, a diversos tipos de cânceres (e.g.: pulmão, pele e 

laringe) (BOFFETTA et al., 1997). Na população infanto-juvenil, a exposição aos HPAs tem 

sido associada a problemas no desenvolvimento neurológico (WHO, 2010), transtornos 

cognitivos (PERERA et al., 2006) e asma (WANG et al., 2017).  

A poluição de origem química tem se constituído um problema importante na 

atualidade, afetando a qualidade de vida das populações humanas e gerando conflitos de 

caráter socioambiental (PORTO; MARTINEZ-ALIER, 2007). Um exemplo é a contaminação 

da Baía de Todos os Santos (BTS) e seus efeitos na vida da comunidade 

marisqueira/pescadora tradicional local.  
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A BTS, ao longo dos anos, tem sido o destino dos HPAs e outros poluentes químicos, 

resultantes de rejeitos químicos das indústrias e complexos industriais instalados na região, 

como a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Pólo 

Petroquímico de Camaçari, assim como da carga e descarga de petróleos e derivados pelo 

Terminal Marítimo de Madre de Deus (TEMADRE) e outros. Tais atividades têm promovido 

impactos no meio ambiente (HATJE et al., 2009), com reflexos diretos na obtenção da renda 

e situação de saúde de comunidades ribeirinhas (CAROSO et al., 2011). 

Embora haja uma vasta literatura que reporte a exposição das matrizes ambientais e 

biota comestível da BTS aos HPAs (e.g.: TAVARES et al., 1988; OLIVEIRA, 2003; CELINO 

et al., 2006; SILVA, 2009; ROCHA et al., 2009; SOUZA, 2016), ainda são insuficientes 

estudos onde a exposição da população aos poluentes e seus efeitos na saúde são avaliados, 

especialmente em subgrupos susceptíveis a exposição e doenças, como o infanto-juvenil.   

Diante desse cenário, torna-se relevante a realização de pesquisas que visem verificar 

a exposição de crianças e adolescentes de comunidades marisqueiras da BTS, uma vez que, a 

região apresenta uma elevada contaminação por HPAS, o que pode causar sérios problemas 

de saúde pública. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo descrever o perfil social, 

econômico, hábitos pessoais e exposição aos HPAS de crianças e adolescentes de uma escola 

da comunidade mais próxima à unidade de refino de petróleo.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

Descrever o perfil social, econômico e hábitos pessoais de crianças e adolescentes de 

uma escola da comunidade mais próxima à unidade de refino de petróleo. 

 

 

 

3.2 Específico 

 

Descrever as possíveis rotas de exposição da população de Caípe a HPAs. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são compostos orgânicos 

constituídos por átomos de carbono e hidrogênio, com estrutura química contendo, pelo 

menos, dois anéis aromáticos fundidos (EPA, 2001). É um grupo abrangente de compostos, 

os quais permitem associação de átomos, seja ligado ao anel aromático (nitrogênio, oxigênio 

ou enxofre), seja substituindo átomos no anel (amino, metil ou grupos nitro) 

(JONGENEELEN, 1997). Apresentam-se como misturas complexas, contendo diferentes 

tipos em concentrações variadas, dependendo do mecanismo ao qual é produzido (IPCS, 

1998). A estrutura de alguns está ilustrada na Figura 1. 

 

Figura 1. Estrutura de alguns HPAs 

 
Fonte: RAMESH, 2011. 
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As propriedades físicas e químicas de cada composto são dependentes da quantidade 

de anéis aromáticos, isto é, do seu peso molecular e dos seus sistemas de elétrons 

piconjugados. De modo geral, os HPAs apresentam peso molecular entre 128 e 300 g/mol. 

São pouco solúveis em água e o aumento do número de anéis é inversamente proporcional à 

solubilidade. Apresentam uma grande afinidade por gordura (lipofílicidade), podendo ser 

moderadamente lipossolúveis, como o naftaleno (log Kow= 3,37) e altamente lipossolúveis, 

como o dibenzo[a,h]antraceno (log Kow= 6,75). Os HPAS com peso molecular baixo são 

mais voláteis e apresentam maiores pressões de vapor (IPCS, 1998). O resumo de algumas 

propriedades físico-químicas importantes referentes a alguns HPAs é exibido na Figura 2.  

 

Figura 2. Propriedades físicas e químicas de alguns HPAs 

 
Fonte: Traduzida de IPCS, 1998 
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4.2 Mecanismos de formação e emissão de HPAs 

 

Os principais processos de formação de HPAs consistem na pirólise, petrogênese e 

diagênese (RAMESH, 2011). A pirólise ocorre pela combustão incompleta, alta temperatura, 

baixa pressão e em curto tempo de formação da matéria orgânica, gerando moléculas menores 

e a partir de sua reorganização, formam-se os HPAS não alquilados. A petrogênese ocorre em 

condições de baixas temperaturas, levando em consideração o tempo geológico. HPAs 

provenientes deste processo derivam de material vegetal fóssil, apresentando moléculas 

alquiladas em sua estrutura química. A diagênese é o resultado de mecanismos anaeróbicos 

em sedimentos antigos (MEYER; ISHIWATARI, 1993; NEFF 1979apud MEIRE et al., 

2007). 

As emissões naturais de HPAs para o meio ambiente ocorrem por meio de incêndios 

florestais e erupções de vulcões. Já as contribuições antropogênicas ocorrem, especialmente, 

em centros urbanos e complexos industriais, por meio de exaustão de motores (diesel e 

gasolina), a queima de carvão, a produção de alumínio, aço e ferro, a gaseificação do coque, 

as plantas de incineração de rejeitos, os processos e refino de petróleo, as indústrias de carbono 

e de asfalto, a preservação da madeira com creosoto, bem como por meio derramamento de 

produtos derivados do petróleo (IPCS, 1998; JONGENEELEN, 2001; IARC, 2010). 

Os HPAs são comumente produzidos, vendidos e usados em processos industriais. 

Destacam-se o naftaleno na produção de anidrido naftálico, intermediáriopara plástico de 

cloreto de polivinila, o fenantreno na produção de fenantrenoquinona, intermediáriode 

pesticidas e de ácidodifenílico, intermediário de resinas, o fluoranteno na produção de 

corantes fluorescentes e o pireno na produção de corantes (IPCS, 1998). 

No que tange as atividades de refino do petróleo e plantas associadas, as fontes 

potenciais de emissão de HPAs na água e solo incluem descarte inadequado de resíduos 

sólidos e vazamento acidental de resíduos líquidos provenientes do processo de dessalinização 

do petróleo, craqueamento retardado, lodo proveniente da limpeza dos trocadores de calor e 

das torres de refrigeração, separadores de água e óleo dos flotadores, sedimentos de fundo dos 

tanques de armazenamento do petróleo cru e derivados e água drenada dos tanques 

(MARIANO, 2001; VERONESE, 2010) e emissões gasosas, como as emissões de combustão 

oriundas do funcionamento dos equipamentos como caldeiras, queimadores, aquecedores e 

incineradores e as fugitivas oriundas de vazamentos (REZENDE, 2013). 
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4.3 Exposição humana aos HPAs 

 

A exposição humana aos HPAs decorre de diferentes fontes e dentre elas, pode-se 

destacar exposições ocupacionais, ambientais ou não-ocupacionais, hábitos comportamentais 

(tabagismo) e o consumo de alimentos (defumados e grelhados) (ABDEL-SHAFY; 

MANSUR, 2015). 

A exposição humana não-ocupacional, de modo geral, envolve baixas doses por longos 

períodos, podendo ocorrer em ambientes internos (indoor) e externos (outdoor) (FRANCO et 

al., 2008). Exposições indoor ocorrem pela queima de material orgânico e carvão para 

cozimento e aquecimento doméstico (PÉREZ-MALDONADO et al., 2013), poeira doméstica 

(ALI et al., 2016) e velas decorativas (ORECCHIO, 2011). Diferentemente, as exposições 

outdoor decorrem do contato com a fumaça de escapamentos veiculares e com solo, água e 

alimentos contaminados por rejeitos químicos, produtos derivados do petróleo, dentre muitas 

outras fontes (WHO, 1998). 

A entrada desses compostos no organismo humano acontece, em grande parte, por 

mais de uma via concomitantemente, através do trato gastrintestinal, pulmões e absorção 

dérmica. No primeiro, por meio da ingestão de água ou alimento contaminado, no segundo, 

pela inalação de ar poluído e no último, pelo contato com fuligens (JACOB; SEIDEL, 2002). 

A exposição por meio da inalação relaciona-se com a concentração das substâncias na 

atmosfera, fortemente interligada com o nível de urbanização, tráfego de veículos e 

industrialização local (NETTO et al., 2000). A inalação de ar poluído em ambientes fechados 

também constitui um meio importante de exposição. A queima de materiais combustíveis em 

fogões colabora para a ocorrência de altas concentrações de poluentes do ar caseiro, podendo 

gerar impactos na saúde, especialmente de crianças pequenas e mulheres (WHO, 2015). 

O consumo de alimentos apresenta-se como outra via de exposição relevante. Pode 

ocorrer pelo consumo de alimentos, como vegetais contaminados pela captação atmosférica e 

deposição de HPAs no solo, e frutos do mar (e.g.: peixes e mariscos) que acumulam e 

biodisponibilizam os HPAs por toda a cadeia alimentar (PHILLIPS, 1999). Além disso, pode 

ocorrer no processo de preparo dos alimentos, onde o grelhar e defumar resulta na formação 

e elevação dos níveis de HPAs (DOMINGO, 2011; BARBOSA et al., 2018).  

No caso das crianças menores, a principal fonte de exposição aos HPAs é o ar poluído 

dos ambientes fechados, devido ao fato de permanecerem por muito tempo em casa. As 

exposições ocorrem pela inalação da fumaça do cigarro e a fumaça de carvão e de outros 
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combustíveis (e.g.: querosene e biomassa), usados no cozimento e aquecimento de alimentos 

e energia doméstica (ABDEL-SHAFY; MANSUR, 2015). 

As exposições da população infanto-juvenil a poluentes químicos constituem uma rede 

multifatorial e complexa de relação entre diferentes fatores, onde a fisiologia, anatomia, 

comportamento, estilo de vida, cultura, situação econômica e o próprio ambiente, são capazes 

de favorecer a sua exposição. Esses fatores contribuem para a sua situação de saúde e 

apresentam características singulares ao longo do desenvolvimento infantil até a fase adulta 

(EPA, 2005; WHO, 2011a). 

As características comportamentais, anatômicas e fisiológicas, em especial, podem ser 

mais bem observadas quanto ao seu papel e contribuições para as exposições a químicos. Até 

o primeiro mês de vida, por exemplo, a criança apresenta uma alta taxa de respiração, o que a 

torna mais sensível à exposição aos contaminantes do ar. À proporção do seu crescimento, 

ocorrem mudanças no comportamento e na dieta (e.g.: levar objetos à boca, comer 

determinados alimentos e hábito de fumar), conferindo a ela, outras fontes, frequência, 

duração e vias de exposição (EPA, 2003). 

 

 

4.4 Efeitos à saúde 

 

Os efeitos à saúde decorrente da exposição aos HPAs são amplos e, de modo geral, 

incluem diversos tipos de cânceres (e.g.: pulmão, pele e laringe) (BOFFETTA et al., 1997), 

restrição do crescimento fetal, distúrbios respiratórios (e.g.: asma e bronquite), doenças 

cardíacas, problemas no desenvolvimento neurológico infantil (WHO, 2010), retardo no 

crescimento fetal (DEJMEK et al., 2000), dentre muitos outros. 

Em crianças e adolescentes, os efeitos na saúde consequentes da exposição a poluentes 

podem ser observados em todas as fases do desenvolvimento humano. No período pré-natal, 

por exemplo, podem ocorrer abortos e natimortos; ao nascer; baixo peso e defeitos congênitos; 

em crianças pequenas: óbito, doenças respiratórias como a asma, problemas neurológicos e 

imunológicos; em adolescentes: puberdade precoce ou tardia; e por fim, na fase adulta: câncer 

e doenças cardíacas (WHO, 2011a). 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área escolhida para este estudo foi à comunidade de Caípe, pertencente ao município 

de São Francisco do Conde, estado da Bahia, localizada na Baía de Todos os Santos (BTS). 

A escolha de Caípe fundamentou-se no fato da mesma ser a comunidade marisqueira 

mais próxima a RLAM e em estudos anteriormente realizados na localidade, os quais 

apontaram exposição das matrizes ambientais por HPAs (e.g.: SILVA, 2002; SANT’ANNA 

JR, 2007; SANT’ANNA JR et al., 2010; TAVARES et al., 2014; SILVA et al, 2015), assim 

como a exposição da biota comestível (e.g.: OLIVEIRA, 2003) e a probabilidade de efeitos 

adversos a saúde, como o câncer (e.g.: LOCKWOOD, 2018). Esses estudos, além de 

fornecerem dados e informações importantes para conferir robustez aos resultados futuros, 

indicaram a necessidade de se investigar a exposição dessa comunidade a agentes químicos. 

 

 

5.2 Baía de Todos os Santos (BTS) 

 

Localizada na latitude 12°50’S e longitude 38°38’W (CIRANO; LESSA, 2007), a Baía 

de Todos os Santos (Figura 3) é parte integrante do Recôncavo Baiano (RB) e apresenta uma 

extensão territorial de 1.100 km². Dispõe de duas baías de dimensões inferiores, a Baía de 

Iguape e a Baía de Aratu; 54 ilhas; enseadas e ecossistemas como estuários e manguezais. 

Ainda, apresenta uma rica diversidade fluvial, recebendo contribuições de mais de 18 rios, 

além dos mais relevantes do cenário baiano - Paraguaçu, Subaé e Jaguaripe (TAVARES; 

NASCIMENTO, 2014). 
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Figura 3. Localização da Baía de Todos os Santos  

 
Fonte: Modificado de BARROS et al. 2012 

 

O clima do entorno da BTS configura-se como úmido e úmido a subúmido. O primeiro 

configura-se por exibir uma baixa ou nenhuma carência hídrica, com índice de 60% a 20%. O 

segundo é descrito pela diminuição hídrica lenta e gradual, podendo alcançar até o índice 0%. 

A temperatura média anual é de 25oC, elevando-se para 26oC no verão e declinando para 

22,7oC no inverno (CUNHA; NASCIMENTO, 2014). 

A direção dos ventos da BTS, durante o ano, tem variações no entorno de 60% entre 

os quadrantes leste e sudeste, enquanto 18% direcionam-se para o norte/nordeste e 22% para 

o sul/sudeste (CUNHA; NASCIMENTO, 2014). As condições climáticas são favoráveis à 

disseminação de poluentes atmosféricos, em razão dos ventos alísios se orientarem do 

quadrante leste para o oeste (TAVARES et al., 2014). 

A cobertura vegetal da BTS engloba diversos tipos de vegetação, perpassando por 

vegetações densas e exuberantes, como a Floresta Ombrófila, a Mata Atlântica, até as árvores 

espaçadas e raquíticas, como as Formações Pioneiras de Restinga e Mangue,sendo esta última 

associada ao ecossistema manguezal, que na região, é de extrema relevância ecológica e 

econômica(NASCIMENTO, 2014a). 
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A fauna que constitui a BTS também se apresenta como um fator de importância 

ecológica e econômica, especialmente a estuarina. Há uma expressiva produtividade 

biológica, onde os moluscos, crustáceos e peixes são os pilares da dieta e renda de 

comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiras (BRITO, 2014). Dentre os pescados 

mais explorados na BTS, têm-se os grupos: arraia, bagre, camarão, carapeba, tainha, sardinha, 

vermelho, xangó (BRITO; BRITO, 2014). 

As atividades econômicas de maior expressividade na BTS englobam a pesca artesanal 

e comercial, incluindo a mariscagem e aquicultura; as atividades de turismo e lazer, que 

ocorrem em diversas localidades, como Salvador e Ilha de Itaparica; e as atividades industriais 

e portuárias que, embora tenham uma fatia importante do PIB estadual, ao longo de muitos 

anos, têm contribuído para a poluição de origem química da BTS (CAROSO et al., 2011), 

gerando graves problemas e conflitos de caráter socioambiental, como o caso da Ilha de Maré 

e de Santo Amaro da Purificação (NASCIMENTO, 2014b). 

O desenvolvimento industrial da BTS é um processo antigo. A presença do petróleo 

no Recôncavo Baiano, descoberto na década de 40, foi o propulsor de importantes 

transformações econômicas, sociais e ambientais, especialmente após a chegada da Petrobrás 

para sua exploração. Na década de 50, a demanda por combustíveis fósseis motivou a 

instalação da RLAM da Petrobras em Mataripe. Anos mais tarde, na década de 60, a expansão 

da industrialização no estado, devido a incentivos governamentais, impulsionou a criação do 

CIA nos municípios de Simões Filho e Candeias, situados na costa norte, nordeste e leste da 

BTS. Nas décadas seguintes, 1970 e 1980, a industrialização centralizou-se no setor 

petroquímico e metalúrgico, contribuindo para a implantação do atual Polo Industrial de 

Camaçari, no município de Camaçari, aproximadamente 30 km do CIA, na direção leste e 

também do Complexo Industrial do Subaé (CIS), localizado em Feira de Santana, no maior 

entroncamento Norte/Nordeste. As atividades portuárias desenvolveram-se paralelamente as 

atividades industriais, já que era necessário o escoamento da produção e, além dos portos de 

Salvador e Aratu, diversos portos privativos foram implantados (HATJE et al., 2009). 

Atualmente, o CIA conta com mais de 140 indústrias multisetoriais, envolvendo 

segmentos químico, metalúrgico, plástico, eletroeletrônico, de fertilizantes e de minerais não 

metálicos, entre outros (SIMÕES FILHO ONLINE, 2016). O Polo Industrial de Camaçari é o 

maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul e possui mais de 90 empresas dos 

ramos químico, petroquímico, automotivo, de pneus, celulose solúvel, metalurgia do cobre, 

têxtil, fertilizantes, energia eólica, fármacos, bebidas e serviços (COFICPOLO, 2020). O CIS 
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dispõe de150 indústrias de pequeno, médio e grande porte, nos setores químico, metalúrgico, 

têxtil, de calçados, papel, embalagens e serviços (CIFS, 2007). 

 

  

5.3 Caípe 

 

Caípe (Figura 3) é uma comunidade pertencente ao município de São Francisco do 

Conde. Informações e dados sobre as características socioeconômicas e demográficas de 

Caípe são escassos. Grande parte do que é encontrado na literatura (estudos e fontes oficiais), 

fazem referência ao município de São Francisco do Conde que, em muitos aspectos, difere da 

comunidade de Caípe.  

São Francisco do Conde localiza-se no Estado da Bahia, na Região Metropolitana de 

Salvador. Possui uma área de 194,2 km² (ATLAS BRASIL, 2013) e uma população estimada 

para 2019 de 39.802 pessoas, onde sua maioria é mulher (51,17%) e urbana (82,55%). Cerca 

de 84% da sua economia deriva de fontes externas. Um pouco mais da metade dos domicílios 

apresentam esgotamento sanitário adequado (67,2%). O município possui 22 

estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e a mortalidade infantil é de 

9,48 óbitos por mil nascidos vivos, sendo 15,10 óbitos por mil nascidos vivos na Bahia e 12,35 

óbitos por mil nascidos vivos no Brasil. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 97,9%, 

onde o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), para os anos iniciais da rede 

pública, é de 5,0 e anos finais é de 2,6, sendo IDEB na Bahia 4,7 para os anos iniciais da rede 

pública e 3,4 para os anos finais e IDEB no Brasil 5,5 para os anos iniciais da rede pública e 

4,4 para os anos finais (IBGE, 2020).  

A comunidade de Caípe localiza-se no Distrito de Mataripe, a 27 km da sede municipal. 

Possui uma população de 5.205 habitantes, em grande parte negra, e pessoas que ainda vivem 

da pesca e da mariscagem (SÁ, 2011). Está inserida em uma região onde a industrialização e 

atividades relacionadas são preponderantes. De modo geral, as indústrias presentes em Caípe 

estão vinculadas ao beneficiamento e refinamento de petróleo e produção e distribuição de 

combustível e gás natural. Dentre as indústrias presentes na comunidade, destacam-se: 

Refinaria Landulpho Alves, Brasilgas, LiquiGás, SuperGasBRAS e Petronac.        

Caípe estabeleceu-se as margens da rodovia BA 523 e encontra-se em área de 

manguezal, onde sua maior parte foi aterrada e sua vegetação retirada para comportar as 

instalações da RLAM (SÁ, 2011), outras indústrias e a própria população. Possui esgotamento 

sanitário precário e construções desordenadas e sem planejamento do uso e ocupação do solo 

https://www.youtube.com/watch?v=EcOpecN8Fjs
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como mostram as Figuras 4 (a) e (b). A contaminação por óleos e solventes, pela lavagem de 

motores das embarcações de pesca e lixo, também é presente na comunidade (SANTIAGO, 

2012). 

 

Figura 4. (a) e (b) Saneamento e ocupação do solo em Caípe, São Francisco do Conde, 

Bahia, 2019 

  

(a)                                                                         (b) 

 

Muitas famílias residentes na comunidade são dependentes de benefícios sociais, 

como o bolsa família e outro concedido pela prefeitura aos moradores, por meio do Programa 

de Acolhimento Social de Complementação da Renda (PAS). É válido salientar que a 

economia de São Francisco do Conde é oriunda da RLAM e a sua venda, ocorrida em março 

de 2021, trará impactos econômicos significativos. De acordo com Rosely Rocha da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), a venda de refinarias brasileiras, incluindo a RLAM, traz 

diversos impactos negativos ao país. Além de contribuir para a elevação do preço final de 

diferentes produtos derivados da limpeza e refino do petróleo, como a gasolina, o diesel e o 

“gás de cozinha”, colabora para o término de diversos postos de trabalho, não apenas na 

empresa, como também no comércio adjacente, já que a sustentabilidade destes, em muitos 

casos, estão atrelados as refinarias e atividades relacionadas (ROCHA, 2019). 

Outrossim, é pertinente considerar e refletir que, embora o município de São Francisco 

do Conde apresente um PIB per capita de R$ 253.895,58 (estimativa para o ano de 2017), 

ocupando dessa forma, a 1º posição do estado e a 7º posição quando comparado a outros 

municípios brasileiros (IBGE, 2020), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) ainda é médio (valor de 0,674 no ano de 2010), situando o município na 2573a posição 

entre os 5.565 municípios do Brasil (ATLAS BRASIL, 2013).  
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5.4 Desenho de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir de 

dados primários e secundários.  

 

 

5.5 Escola 

 

O estudo foi realizado na Escola Municipal Iromar Silva Nogueira, localizada no 

Caípe de Baixo. Tal escola foi escolhida por atender a maioria das crianças do distrito de 

Caípe, que é a comunidade mais próxima da RLAM (Figura 5) e pela facilidade de inserção 

dos pesquisadores, já que outros estudos da equipe de pesquisa foram realizados nesta.   

 

Figura 5. Imagem de satélite de Caípe à margem da BTS, situada ao lado da RLAM 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2021.  

A Escola Municipal Iromar Silva Nogueira possui aproximadamente 30anos de 

funcionamento. Admite alunos que residem na região e que necessitam estudar do 2º ao 5º 

ano do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino e no turno da noite, oferta a 
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Educação para Jovens e Adultos (EJA) para as pessoas que passaram da idade escolar e/ou 

não tiveram oportunidade de estudar. Dispõe de cozinha, sanitários, 10 salas sendo 8 para 

ministrar aulas, equipamentos como retroprojetor, televisão e impressora e internet com banda 

larga. O abastecimento de água e energia é pela rede pública e o esgoto é destinado a uma 

fossa (Censo Escolar/INEP 2018). Assim como as indústrias e casas da região, a escola está 

inserida em área de manguezal. A época do estudo, sua infraestrutura necessitava de 

manutenções, possuindo infiltrações e paredes com pintura danificada, além de possuir 

ventilação precária. Após o término do ano letivo de 2019, a escola passou por reformas em 

sua estrutura (Figura 6). Em 2019, ano o qual esse estudo foi realizado, a escola compreendia 

436 alunos matriculados nos três turnos e 381 alunos matriculados apenas no período matutino 

e vespertino, universo amostral deste estudo. 

 

Figura 6. Fachada Escola Iromar Silva Nogueira. Caípe, São Francisco do Conde, 2020 

Fonte: Imagens Google, 2021 

 

5.6 População do estudo 

 

A população do estudo compreendeu crianças e adolescentes de7 a 16 anos, estudantes 

do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, dos turnos matutino e vespertino, da Escola Municipal 

Iromar Silva Nogueira, os quais residiam em Caípe por no mínimo dois anos e que possuíam 

autorização dos pais para a participação na pesquisa.  
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5.7 Sensibilização da comunidade 

 

A sensibilização das crianças, adolescentes e seus responsáveis para a participação na 

pesquisa ocorreu após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos. Inicialmente, o contato foi estabelecido com as crianças e adolescentes, por meio 

de uma pequena apresentação didática, onde foi abordado o conceito de poluição ambiental, 

seus efeitos à saúde, o objetivo e relevância da pesquisa, o método e a devolutiva do estudo 

para a comunidade. Além da apresentação, foi realizada uma atividade lúdica, onde os 

pesquisadores solicitaram das crianças e adolescentes um desenho expressando o que 

aprenderam e sua percepção sobre o meio ambiente no caminho da sua casa até a escola.   

Após o contato com as crianças e adolescentes, os pesquisadores iniciaram o contato 

com os pais ou responsáveis, por meio de uma palestra detalhada sobre a pesquisa. A palestra 

ocorreu na Jornada Pedagógica da escola e possibilitou a integração 

escola/comunidade/pesquisa. Cartilhas foram distribuídas, a fim de reforçar tudo o que foi 

discutido e apresentado. 

O processo de sensibilização da população de estudo e seus responsáveis recebeu apoio 

da direção, coordenação, professores e funcionários da escola, que reafirmaram junto à 

comunidade a importância da pesquisa. Uma cópia de cada material utilizado na sensibilização 

se encontra no Apêndice A. 

 

5.8 Instrumento e fonte dos dados 

 

O instrumento utilizado para coleta dos dados dessa pesquisa (APÊNDICE B) consistiu 

em um questionário semi-estruturado, que abrangeu respostas abertas, dicotômicas e de 

múltipla escolha.  

O questionário compreendeu de seis seções: (1) Dados gerais; (2) Bloco 1 - Aspectos 

sociodemográficos; (3) Bloco 2 - Local de moradia; (4) Bloco 3 – Hábitos pessoais e 

comportamentais; (5) Bloco 4 – Hábitos alimentares; e (6) Bloco 5 – Saúde, sendo aplicado 

aos pais/responsáveis das crianças/adolescentes por meio de entrevistas conduzidas 

individualmente (entrevistador-entrevistado). Os entrevistadores (mestrandos e graduandos) 

foram previamente e adequadamente treinados quanto ao instrumento e os procedimentos de 

campo, bem como as implicações éticas dispostas na Resolução nº 466/2012.  
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Para facilitar a análise e interpretação dos dados, as seis seções do instrumento foram 

compiladas e categorizadas em apenas três: (1) Perfil sociodemográfico e econômico; (2) 

Exposição aos HPAs; e (3) Saúde. 

 

 

5.9 Variáveis do estudo 

 

As variáveis selecionadas para o presente estudo, assim como as seções do questionário 

e as seções categorizadas as quais elas fazem parte estão descritas abaixo.  

 Seção categorizada: Perfil sociodemográficos e econômico, pertencentes as 

seções do questionário: Dados gerais, Bloco 1 e Bloco 2, sendo as variáveis: Sexo; 

Etapa escolar da criança/adolescente; Turno escolar; Cor ou raça; Parentesco dos 

entrevistados com a criança/adolescente; Idade materna; Escolaridade materna; 

Profissão materna; Idade paterna; Escolaridade paterna; Profissão paterna; 

Quantidade de irmãos; Quantidade de residentes na moradia; Renda familiar; 

Mariscagem na família; Medo e ansiedade devido à poluição; Tempo de moradia 

na localidade; Residência da mãe na localidade durante a gestação; Quantidade de 

cômodos na casa; Ventilação da residência; Estrutura da residência; Iluminação 

da residência; Esgotamento sanitário da residência; Coleta de lixo; Tipo de 

pavimentação da rua; Presença de indústria ou local de exploração de petróleo na 

localidade e endereço (proximidade com a fonte poluidora). 

 Seção categorizada: Exposição aos HPAs, pertencentes às seções do questionário: 

Bloco 2, Bloco 3 e Bloco 4, sendo as variáveis: Uso de inseticida pela família; 

Circulação de veículos; Derrame de petróleo na localidade; Contato com o 

derrame; Presença de comércio que usa forno/fogão à lenha; Hábitos pessoais e 

comportamentais; Hábitos alimentares. 

 Seção categorizada: Saúde, pertencente à seção do questionário: Bloco 5, sendo 

as variáveis: Planejamento da gravidez; Realização de pré-natal; Uso de 

medicamento na gravidez; Hospitalização na gravidez; Parto; Desenvolvimento; 

Acompanhamento com o pediatra; Internação; Realização de atendimento 

terapêutico; Exames pregressos (urina, fezes e sangue); Parasitose; Problema 

respiratório; Problema para dormir; Engatinhar; Andar; Fala; Compreensão da 

fala pelo responsável/cuidador; Atenção; Realização de atividades cotidianas; 

Aspecto escolar; Medicamento diário. 
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5.10 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2019. Os 

pesquisadores recebiam as crianças e adolescentes, bem como seus pais ou responsáveis em 

um espaço reservado, disponibilizado pela escola.  Os sujeitos foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo, a relevância, o método, os riscos da participação na pesquisa e a 

devolutiva do estudo à comunidade e sua anuência na participação da pesquisa formalizou-se 

mediante a assinatura do Assentimento (APÊNDICE C) pela criança/adolescente e do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D) pelos seus pais/responsáveis.  

Após a assinatura do Assentimento e do TCLE, os pesquisadores registravam os sujeitos 

na Ficha de Identificação, registravam o código da criança/adolescente no instrumento e o 

aplicava aos pais ou responsáveis. 

Os códigos de identificação de cada criança/adolescente foram gerados aleatoriamente 

no site random.org (https://www.random.org/). 

 

 

4.11 Banco de dados, tabulação e análise dos dados 

 

As variáveis contidas no instrumento foram identificadas, codificadas e descritas no 

Livro de Códigos. Em seguida, o banco de dados foi estruturado com as variáveis codificadas 

e separadas por cores, de acordo com o bloco a qual pertence. As informações contidas nos 

questionários foram tabuladas em planilhas de Excel por pesquisadores treinados. Por fim, foi 

realizada uma análise descritiva das variáveis, onde foram calculadas as frequências absoluta 

e relativa. 

 

5.12 Aspectos Éticos 

 

Em conformidade com o os preceitos éticos dispostos na Resolução nº 466/2012 e nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, o 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Faculdade de Medicina (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de acordo com o 

Parecer nº 3.548.099 (ANEXO A). 

 



32 

6 RESULTADO 
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ESTUDO DESCRITIVO DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE 
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SANTOS EXPOSTA A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS 

AROMÁTICOS  

 

ERYKA PAPATERRA SCHULTZ 

TANIA MASCARENHAS TAVARES 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A atividade de beneficiamento e refino de petróleo, desenvolvida desde a 

instalação da Refinaria Landulpho Alves na década de 50, foi à grande propulsora da expansão 

e consolidação industrial da Baía de Todos os Santos. No entanto tem contribuído para a sua 

contaminação por diversos poluentes, incluindo os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

(HPAs), que são biomarcadores de atividades petrolíferas. Os HPAs são substâncias tóxicas 

ao meio ambiente e aos humanos, sendo algumas delas cancerígenas, representando riscos 

para a segurança alimentar e a saúde das comunidades marisqueiras próximas. Objetivo: 

Descrever o perfil social, econômico, hábitos pessoais e exposição aos HPAs de 

crianças/adolescentes de uma escola da comunidade mais próxima à unidade de refino de 

petróleo. Método: A população de estudo compreendeu 199 crianças/adolescentes de 07 a 16 

anos, estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, dos turnos matutino e vespertino, da 

Escola Municipal Iromar Silva Nogueira, da comunidade de Caípe, São Francisco do Conde, 

Bahia. Os dados foram coletados entre outubro e dezembro de 2019, por meio de entrevistas 

subsidiadas de um questionário semiestruturado. As entrevistas foram conduzidas 

individualmente e o instrumento de coleta de dados compreendeu de seis seções: Dados gerais; 

Aspectos sociodemográficos e econômico; Local de moradia; Hábitos pessoais e 

comportamentais; Hábitos alimentares; Saúde. Resultados: 54,3 % das crianças/adolescentes 

eram do sexo feminino, 84,4% das famílias tinha pelo menos um membro familiar que 

praticava a pesca/mariscagem, 54,8% das famílias ganhavam menos de 1 salário mínimo, 70% 

das mães já residiam em Caípe durante a gravidez, 83,9% residem próximas de indústrias ou 

atividades relacionadas ao beneficiamento de petróleo, 87,4% das crianças/adolescentes 

consomem marisco de 2 a 3 vezes na semana, 95% das crianças consomem alimentos 

grelhados, fritos, assados e defumados, 63,8% das crianças/adolescentes não possuíam 

problemas respiratórios, mas 36,2% já tiveram ou tem e 41% das crianças/adolescentes tem 

dificuldade na escola. Conclusão: A população estudada é de baixa renda, a presença da 
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RLAM é um fator relevante na vida das famílias, o consumo de marisco e de alimentos 

grelhados, defumados, fritos e assados é uma fonte importante de exposição à HPAs e, embora 

não tenham sido relatadas alterações significativas na saúde das crianças/adolescentes, as 

porcentagens de problemas respiratórios e dificuldade na escola requerem uma investigação 

mais detalhada em estudos futuros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HPAS. Crianças. Poluição. Comunidade marisqueira. BTS. 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The oil processing and refining activity, developed since the installation of the 

Landulpho Alves Refinery in the 50s, was the main driver of the industrial expansion and 

consolidation of the Todos os Santos Bay. However, it has contributed to its contamination 

by several pollutants, including Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), which are 

biomarkers of petroleum activities. PAHs are substances that are toxic to the environment and 

to humans, some of which are carcinogenic, representing risks to food security and the health 

of nearby seafood communities. Objective: To describe the social, economic profile, personal 

habits and exposure to PAHs of children / adolescents at a school in the community closest to 

the oil refining unit. Method: The study population comprised 199 children / adolescents from 

07 to 16 years old, students from the 2nd to the 5th year of elementary school, from the 

morning and afternoon shifts, from the Municipal School Iromar Silva Nogueira, from the 

community of Caípe, São Francisco do Conde, Bahia. Data were collected between October 

and December 2019, through subsidized interviews using a semi-structured questionnaire. The 

interviews were conducted individually and the data collection instrument comprised six 

sections: General data; Sociodemographic and economic aspects; Place of residence; Personal 

and behavioral habits; Eating habits; Health. Results: 54.3% of children / adolescents were 

female, 84.4% of families had at least one family member who practiced fishing / shellfish, 

54.8% of families earned less than 1 minimum wage, 70 % of mothers already lived in Caípe 

during pregnancy, 83.9% live close to industries or activities related to oil processing, 87.4% 

of children / adolescents consume seafood 2 to 3 times a week, 95% of children consume 

grilled, fried, roasted and smoked foods, 63.8% of children / adolescents did not have 

respiratory problems, but 36.2% have had or have and 41% of children / adolescents have 

difficulty in school. Conclusion: The studied population is of low income, the presence of 

RLAM is a relevant factor in the lives of families, the consumption of seafood and grilled, 

smoked, fried and roasted foods is an important source of exposure to PAHs and, although no 

significant changes in the health of children / adolescents have been reported, the percentages 

of respiratory problems and difficulty in school require further investigation in future studies. 

 

KEYWORDS: HPAS. Children. Pollution. Seafood community. BTS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a Baía de Todos os Santos (BTS) tem sido o destino diversos 

poluentes oriundos de rejeitos químicos das indústrias e complexos industriais instalados na 

região, como a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o 

Pólo Petroquímico de Camaçari, assim como da carga e descarga de petróleos e derivados 

pelo Terminal Marítimo de Madre de Deus (TEMADRE) e outros, resultando em impactos 

negativos ao meio ambiente (HATJE et al., 2009), os quais tem promovido efeitos diretos e 

substanciais na obtenção da renda e situação de saúde de comunidades ribeirinhas (CAROSO 

et al., 2011). 

Dentre os poluentes encontrados na BTS, destacam-se os Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HPAS), que são compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono e 

hidrogênio, com estrutura química contendo, pelo menos, dois anéis aromáticos fundidos 

(EPA, 2001).  

A exposição humana aos HPAS ocorre por diferentes vias, incluindo inalação, ingestão 

e contato dérmico (JONGENEELEN, 2001), sendo as crianças e adolescentes um dos 

subgrupos populacionais mais propensos a exposição, devido as suas características 

fisiológicas, metabólicas, anatômicas e comportamentais, diferentes em cada etapa do seu 

desenvolvimento (WHO, 2011a). 

Os efeitos à saúde decorrentes da exposição aos HPAs e seus derivados são 

abrangentes e na população infanto-juvenil, de modo genérico, está associado a problemas no 

desenvolvimento neurológico (WHO, 2010), transtornos cognitivos (PERERA et al., 2006), 

asma (WANG et al., 2017), dentre outros.  

Embora haja uma vasta literatura que relate as exposições de crianças e adolescentes 

aos HPAs, bem como os efeitos a saúde provenientes dessas exposições, ainda se fazem 

necessários estudos que avaliem a exposição desta população inserida em um contexto 

socioeconômico e ambiental complexo como é o caso da BTS.  

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo descrever o perfil 

sociodemografico, econômico, de hábitos pessoais, comportamentais e condições de saúde 

dos alunos de 7 a 16 anos de uma escola atendendo a uma comunidade marisqueira da Baia 

de Todos os Santos e exposta a Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos. 
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MÉTODO 

 

Caípe 

 

A comunidade de Caípe localiza-se no Distrito de Mataripe, São Francisco do Conde 

(SFC), Bahia, a 27 km da sede municipal. Possui uma população de 5.205 habitantes, em 

grande parte negra,e pessoas que ainda vivem da pesca e da mariscagem (SÁ, 2011). Está 

inserida em uma região onde a industrialização e atividades relacionadas são preponderantes. 

De modo geral, as indústrias presentes em Caípe estão vinculadas ao beneficiamento e 

refinamento de petróleo e produção e distribuição de combustível e gás natural. Dentre as 

indústrias presentes na comunidade, destacam-se: Refinaria Landulpho Alves, Brasilgas, 

LiquiGás, SuperGasBRAS e Petronac.        

Caípe estabeleceu-se as margens da rodovia BA 523 e encontra-se em área de 

manguezal, onde sua maior parte foi aterrada e sua vegetação retirada para comportar as 

instalações da RLAM (SÁ, 2011), outras indústrias e a própria população. Possui esgotamento 

sanitário precário e construções desordenadas e sem planejamento do uso e ocupação do solo. 

A contaminação por óleos e solventes, pela lavagem de motores das embarcações de pesca e 

lixo, também é presente na comunidade (SANTIAGO, 2012). 

Muitas famílias residentes na comunidade são dependentes de benefícios sociais, como 

o bolsa família e outro concedido pela prefeitura aos moradores, por meio do Programa de 

Acolhimento Social de Complementação da Renda (PAS).  

 

Desenho de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir de dados 

primários e secundários.  

 

Escola 

 

O estudo foi realizado na Escola Municipal Iromar Silva Nogueira, localizada no Caípe 

de Baixo. Tal escola foi escolhida por atender a maioria das crianças do distrito de Caípe, que 

é a comunidade mais próxima da RLAM (Figura 7) e pela facilidade de inserção dos 

pesquisadores, já que outros estudos da equipe de pesquisa foram realizados nesta.   
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Figura 7. Imagem de satélite de Caípe à margem da BTS, situada ao lado da RLAM 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2021.  

A Escola Municipal Iromar Silva Nogueira possui aproximadamente 30anos de 

funcionamento. Admite alunos que residem na região e que necessitam estudar do 2º ao 5º 

ano do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino e no turno da noite, oferta a 

Educação para Jovens e Adultos (EJA) para as pessoas que passaram da idade escolar e/ou 

não tiveram oportunidade de estudar. Dispõe de cozinha, sanitários, 10 salas sendo 8 para 

ministrar aulas, equipamentos como retroprojetor, televisão e impressora e internet com banda 

larga. O abastecimento de água e energia é pela rede pública e o esgoto é destinado a uma 

fossa (Censo Escolar/INEP 2018). Assim como as indústrias e casas da região, a escola está 

inserida em área de manguezal.  A época do estudo, sua infraestrutura necessitava de 

manutenções, possuindo infiltrações e paredes com pintura danificada, além de possuir 

ventilação precária. Após o término do ano letivo de 2019, a escola passou por reformas em 

sua estrutura. Em 2019, ano o qual esse estudo foi realizado, a escola compreendia 436 alunos 

matriculados nos três turnos e 381 alunos matriculados apenas no período matutino e 

vespertino, universo amostral deste estudo. 
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População do estudo 

 

A população do estudo compreendeu crianças e adolescentes de7 a 16 anos, estudantes 

do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, dos turnos matutino e vespertino, da Escola Municipal 

Iromar Silva Nogueira, os quais residiam em Caípe por no mínimo dois anos e que possuíam 

autorização dos pais para a participação na pesquisa.  

 

Sensibilização da comunidade 

 

A sensibilização das crianças, adolescentes e seus responsáveis para a participação na 

pesquisa ocorreu após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos. Inicialmente, o contato foi estabelecido com as crianças e adolescentes, por meio 

de uma pequena apresentação didática, onde foi abordado o conceito de poluição ambiental, 

seus efeitos à saúde, o objetivo e relevância da pesquisa, o método e a devolutiva do estudo 

para a comunidade. Além da apresentação, foi realizada uma atividade lúdica, onde os 

pesquisadores solicitaram das crianças e adolescentes um desenho expressando o que 

aprenderam e sua percepção sobre o meio ambiente no caminho da sua casa até a escola.   

Após o contato com as crianças e adolescentes, os pesquisadores iniciaram o contato 

com os pais ou responsáveis, por meio de uma palestra detalhada sobre a pesquisa. A palestra 

ocorreu na Jornada Pedagógica da escola e possibilitou a integração 

escola/comunidade/pesquisa. Cartilhas foram distribuídas, a fim de reforçar tudo o que foi 

discutido e apresentado. 

O processo de sensibilização da população de estudo e seus responsáveis recebeu apoio 

da direção, coordenação, professores e funcionários da escola, que reafirmaram junto à 

comunidade a importância da pesquisa. 

 

Instrumento e fonte dos dados 

 

O instrumento utilizado para coleta dos dados dessa pesquisa consistiu em um 

questionário semi-estruturado, que abrangeu respostas abertas, dicotômicas e de múltipla 

escolha.  

O questionário compreendeu de seis seções: (1) Dados gerais; (2) Bloco 1 - Aspectos 

sociodemográficos; (3) Bloco 2 - Local de moradia; (4) Bloco 3 – Hábitos pessoais e 
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comportamentais; (5) Bloco 4 – Hábitos alimentares; e (6) Bloco 5 – Saúde, sendo aplicado 

aos pais/responsáveis das crianças/adolescentes por meio de entrevistas conduzidas 

individualmente (entrevistador-entrevistado). Os entrevistadores (mestrandos e graduandos) 

foram previamente e adequadamente treinados quanto ao instrumento e os procedimentos de 

campo, bem como as implicações éticas dispostas na Resolução nº 466/2012.  

Para facilitar a análise e interpretação dos dados, as seis seções do instrumento foram 

compiladas e categorizadas em apenas três: (1) Perfil sociodemográfico e econômico; (2) 

Exposição aos HPAs; e (3) Saúde. 

 

Variáveis do estudo 

 

As variáveis selecionadas para o presente estudo, assim como as seções do questionário 

e as seções categorizadas as quais elas fazem parte estão descritas abaixo.  

 Seção categorizada: Perfil sociodemográficos e econômico, pertencentes as 

seções do questionário: Dados gerais, Bloco 1 e Bloco 2, sendo as variáveis: Sexo; 

Etapa escolar da criança/adolescente; Turno escolar; Cor ou raça; Parentesco dos 

entrevistados com a criança/adolescente; Idade materna; Escolaridade materna; 

Profissão materna; Idade paterna; Escolaridade paterna; Profissão paterna; 

Quantidade de irmãos; Quantidade de residentes na moradia; Renda familiar; 

Mariscagem na família; Medo e ansiedade devido à poluição; Tempo de moradia 

na localidade; Residência da mãe na localidade durante a gestação; Quantidade de 

cômodos na casa; Ventilação da residência; Estrutura da residência; Iluminação 

da residência; Esgotamento sanitário da residência; Coleta de lixo; Tipo de 

pavimentação da rua; Presença de indústria ou local de exploração de petróleo na 

localidade e endereço (proximidade com a fonte poluidora). 

 Seção categorizada: Exposição aos HPAs, pertencentes às seções do questionário: 

Bloco 2, Bloco 3 e Bloco 4, sendo as variáveis: Uso de inseticida pela família; 

Circulação de veículos; Derrame de petróleo na localidade; Contato com o 

derrame; Presença de comércio que usa forno/fogão à lenha; Hábitos pessoais e 

comportamentais; Hábitos alimentares. 

 Seção categorizada: Saúde, pertencente à seção do questionário: Bloco 5, sendo 

as variáveis: Planejamento da gravidez; Realização de pré-natal; Uso de 

medicamento na gravidez; Hospitalização na gravidez; Parto; Desenvolvimento; 

Acompanhamento com o pediatra; Internação; Realização de atendimento 
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terapêutico; Exames pregressos (urina, fezes e sangue); Parasitose; Problema 

respiratório; Problema para dormir; Engatinhar; Andar; Fala; Compreensão da 

fala pelo responsável/cuidador; Atenção; Realização de atividades cotidianas; 

Aspecto escolar; Medicamento diário. 

 

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Outubro a Dezembro de 2019. Os 

pesquisadores recebiam as crianças e adolescentes, bem como seus pais ou responsáveis em 

um espaço reservado, disponibilizado pela escola.  Os sujeitos foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo, a relevância, o método, os riscos da participação na pesquisa e a 

devolutiva do estudo à comunidade e sua anuência na participação da pesquisa formalizou-se 

mediante a assinatura do Assentimento pela criança/adolescente e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos seus pais/responsáveis.  

Após a assinatura do Assentimento e do TCLE, os pesquisadores registravam os sujeitos 

na Ficha de Identificação, registravam o código da criança/adolescente no instrumento e o 

aplicava aos pais ou responsáveis. 

Os códigos de identificação de cada criança/adolescente foram gerados aleatoriamente 

no site random.org (https://www.random.org/). 

 

Banco de dados, Tabulação e Análise dos dados 

 

As variáveis contidas no instrumento foram identificadas, codificadas e descritas no 

Livro de Códigos. Em seguida, o banco de dados foi estruturado com as variáveis codificadas 

e separadas por cores, de acordo com o bloco a qual pertence. As informações contidas nos 

questionários foram tabuladas em planilhas de Excel por pesquisadores treinados. Por fim, foi 

realizada uma análise descritiva das variáveis, onde foram calculadas as frequências absoluta 

e relativa. 

 

 

 

 



40 

Aspectos Éticos 

 

Em conformidade com o os preceitos éticos dispostos na Resolução nº 466/2012 e nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, o 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Faculdade de Medicina (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de acordo com o 

Parecer nº 3.548.099. 

 

 

 

RESULTADOS  

 

Perfil sociodemográfico e econômico da população de estudo 

 

Os dados obtidos dos 199 questionários aplicados no período de outubro a dezembro 

de 2019 demonstraram uma predominância de crianças e adolescentes do sexo feminino 

(54,3%), parda (50,3%), com idade entre 9 e 10 anos (44,7%), estudantes do 4º ano do ensino 

fundamental (31,7%), do turno matutino (52,8%).  

As mães constituíram-se a maioria com relação ao parentesco do responsável pela 

criança/adolescente (78,4%), com idade entre 30 a 37 anos (40,2%) e ensino fundamental 

incompleto (39,7%). Possuíam profissões variadas, como ajudante de cozinha, cabeleireira e 

doméstica. As donas de casa representaram a maioria das ocupações (31,7%), seguido das 

marisqueiras/pescadoras (31,2%). Dentre as mães que exerciam a atividade de 

mariscagem/pesca, algumas dedicavam-se, concomitantemente, a outras ocupações (9,7%) e 

90,3% dedicavam-se exclusivamente a atividade artesanal. 

Com relação aos pais, 31,7% possui entre 36 e 44 anos, com ensino médio completo 

(33,2%)e com ocupações diversas, como ajudante em indústria, montador de andaime e 

ajudantes em geral (76,4%).  

A mariscagem e a pesca são atividades praticadas na comunidade e pelo menos um 

membro das famílias estudadas as exercem (84,4%).  

A maioria das famílias possui renda baixa, com menos de 1 salário mínimo (54,8%), 

para 3 a 5 pessoas morando na residência (76,4%).  
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A percepção da população quanto à poluição local foi marcante, onde 85,9% dos 

entrevistados disseram sentir medo dos efeitos da poluição e 61,8% relataram sentir ansiedade 

por isso.  

A maioria das famílias mora na comunidade de Caípe a mais de 10 anos e 70,4% das 

mães já residiam na localidade desde a gestação da criança/adolescente.  

Com relação ao local de moradia das famílias, 39,7% moram em residência com mais 

de 5 cômodos, em locais ventilados (62,3%), onde o piso é de cerâmica (41,2%), o teto é de 

Eternit (46,2%), as paredes são de bloco com reboco (88,4%), a iluminação é elétrica (100%), 

o abastecimento de água é pela rede pública (99,5%) e falta água de vez em quando (76,9%), 

tem banheiro (99%) e o esgotamento sanitário é precário, sendo 38,2% destinado na maré. A 

pavimentação das ruas é predominantemente de paralelepípedo (61,8%). Há coleta de lixo, 

realizada de segunda-feira a sábado (89,9%). 

As residências de Caípe foram construídas e consolidadas em área de manguezal 

suprimido e invasão da maré. Embora o estudo tenha revelado condições digna de moradia 

das famílias, a comunidade carece de infraestrutura básica, como esgotamento sanitário e 

instalações elétricas seguras.   

A maioria dos entrevistados disse morar próximo de indústrias ou atividades 

relacionadas ao beneficiamento de petróleo (83,9%) e, ainda que não soubessem especificar 

o quão próximo sua residência era da indústria, muitos demonstraram preocupação, já que era 

possível ouvir os “estalos” das fábricas, especialmente da RLAM, e sentir o cheiro de “produto 

químico” emitido por elas, especialmente à noite. 

A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico e econômico da população estudada.  

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico e econômico da população de estudo. Caípe – BA, 2019 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ECONÔMICO 

DA POPULAÇÃO 

N = 199 

n % 

SEXO 

Masculino 91 45,7 

Feminino 108 54,3 

COR/RAÇA 

Branca 19 9,5 

Preta 78 39,2 

Parda 100 50,3 

Amarela 1 0,5 

Indígena 0 0 

Informação ausente no banco 1 0,5 

IDADE    
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7 e 8 anos 61 30,7 

9 e 10 anos 89 44,7 

11 e 12 anos 42 21,1 

13 a 15 anos 7 3,5 

ETAPA ESCOLAR 

2º ano 41 20,6 

3º ano 57 28,6 

4º ano 63 31,7 

5º ano 38 19,1 

TURNO ESCOLAR 

Matutino 105 52,8 

Vespertino 94 47,2 

PARENTESCO DO RESPONSÁVEL 

Mãe 156 78,4 

Madrasta 5 2,5 

Mãe adotiva 3 1,5 

Madrinha 1 0,5 

Pai 18 9 

Irmão(ã) 2 1 

Tio(a) 4 2 

Avô(á) 7 3,5 

Cuidadora 1 0,5 

Cunhado(a) 1 0,5 

Prima 1 0,5 

IDADE DA MÃE 

22|---30 48 24,1 

30|---38 80 40,2 

38|---46 50 25,1 

46|---54 12 6 

54|---62 2 1 

Não lembra/Não sabe 2 1 

Informação ausente no banco 5 2,5 

ESCOLARIDADE DA MÃE 

Analfabeta 1 0,5 

Ensino Fundamental Incompleto 79 39,7 

Ensino Fundamental Completo 10 5 

Ensino Médio Incompleto 28 14,1 

Ensino Médio Completo 69 34,7 

Superior Incompleto 3 1,5 

Não lembra/Não sabe 4 2 

Informação ausente no banco 5 2,5 

PROFISSÃO DA MÃE  

Profissões diversasa 63 31,7 

Desempregada 2 1 

Dona de Casa 63 31,7 

Marisqueira/Pescadora e outras profissõesb 62 31,2 
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Não lembra/Não sabe 4 2 

Informação ausente no banco 5 2,5 

IDADE DO PAI 

27|---36 58 29,1 

36|---45 63 31,7 

45|---54 21 10,6 

54|---63 10 5 

Não lembra/Não sabe 16 8,0 

Sem idade/Pai falecido 12 6 

Informação ausente no banco 19 10 

ESCOLARIDADE DO PAI 

Analfabeto 1 0,5 

Ensino Fundamental Incompleto 50 25,1 

Ensino Fundamental Completo 6 3 

Ensino Médio Incompleto 15 7,5 

Ensino Médio Completo 66 33,2 

Não lembra/Não sabe 25 12,6 

Sem profissão/Pai falecido 12 6 

Informação ausente no banco 24 12 

PROFISSÃO DO PAI 

Profissões diversasc 152 76,4 

Com duas profissões ou maisd 5 2,5 

Pescador 7 3,5 

Aposentado 2 1 

Não lembra/Não sabe 11 5,5 

Sem profissão/Pai falecido 12 6 

Informação ausente no banco 10 5 

IRMÃOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 179 89,9 

Não 20 10,1 

QUANTIDADE DE IRMÃOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Apenas 1 59 29,6 

Mais de 1 120 60,3 

Não se aplica 20 10,1 

QUANTIDADE DE MORADORES NA RESIDÊNCIA 

2 pessoas 10 5 

De 3 até 5 pessoas 152 76,4 

Mais de 5 pessoas 37 18,6 

RENDA FAMILIAR 

Menos de 1 salário mínimoe 109 54,8 

1 salário mínimo 59 29,6 

2 a 3 salários mínimos 27 13,6 

Mais de 3 salários mínimos 1 0,5 

Mais de 1 salário menos de 2 salários 3 1,5 

MARISCAGEM POR ALGUM MEMBRO FAMILIAR 

Sim 168 84,4 
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Não 31 15,6 

MEDO DA POLUIÇÃO 

Sim 171 85,9 

Não 28 14,1 

ANSIEDADE POR CONTA DA POLUIÇÃO 

Sim 123 61,8 

Não 49 24,6 

Não se aplica 27 13,6 

TEMPO DE RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE 

Até 1 ano 8 4 

1 ano até 5 anos 23 11,6 

5 anos até 10 anos 27 13,6 

Mais de 10 anos 106 53,3 

A vida toda 35 17,6 

Não sabe 0 0 

RESIDÊNCIA DA MÃE NA LOCALIDADE 

DURANTE A GESTAÇÃO 

Sim 140 70,4 

Não 59 29,6 

Não sabe 0 0 

QUANTIDADE DE CÔMODOS NA RESIDÊNCIA 

2 Cômodos 3 1,5 

3 Cômodos 17 8,5 

4 Cômodos 26 13,1 

5 Cômodos 74 37,2 

Mais de 5 Cômodos 79 39,7 

VENTILAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

Sim 124 62,3 

Não 75 37,7 

CHÃO DA RESIDÊNCIA 

Piso 78 39,2 

Cerâmica 82 41,2 

Chão batido 4 2 

Cimento 31 15,6 

Taco 0 0 

Não sabe 0 0 

Outrof 
4 2 

TETO DA RESIDÊNCIA 

Cimento/lage 79 39,7 

Telha 23 11,6 

Eternit 92 46,2 

Madeira 0 0 

Zinco 0 0 

Não sabe 0 0 

Outro (Forro PVC, metade eternit e metade lage) 5 2,5 
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PAREDES DA RESIDÊNCIA 

Bloco com reboco 176 88,4 

Bloco sem reboco 7 3,5 

Alvenaria com reboco 0 0 

Alvenaria sem reboco 0 0 

Madeira com reboco 1 0,5 

Madeira sem reboco 2 1 

Taipa com reboco 0 0 

Taipa sem reboco 0 0 

Zinco com reboco 0 0 

Zinco sem reboco 0 0 

Não sabe 0 0 

Outrog 13 6,5 

ILUMINAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

Elétrica 199 100 

Querosene 0 0 

Gás 0 0 

Não sabe 0 0 

Outro 0 0 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA 

Rede pública 198 99,5 

Fonte 1 0,5 

Chafariz 0 0 

Cisterna 0 0 

Poço 0 0 

Não sabe 0 0 

Outro 0 0 

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA 

Nunca falta 34 17,1 

Falta de vez em quando 153 76,9 

Falta sempre 12 6 

Só é disponível algumas horas do dia 0 0 

Não sabe 0 0 

BANHEIRO NA RESIDÊNCIA 

Sim 197 99 

Não 2 1 

DISPOSIÇÃO DO ESGOTO DA RESIDÊNCIA 

Rede pública 30 15,1 

Fossa 59 29,6 

Solo 13 6,5 

Rio/Riacho 76 38,2 

Não sabe 14 7 

Outro (Mar, Fossa e depois mar) 6 3 

Não se aplica 1 0,5 

INDÚSTRIA OU LOCAL DE EXPLORAÇÃO DE  

PETRÓLEO NA LOCALIDADE 
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Sim 167 83,9 

Não 29 14,6 

Não sabe 3 1,5 

aProfissões diversas: Ajudante de cozinha, Ambulante, Autônoma, Auxiliar administrativa, 

Balconista, Cabeleireira, Comerciante, Cozinheira, Cuidadora de idosos, Doceira, Doméstica, Gari, 

Lavadeira, Lavradora, Professora, Manicure, Serviços gerais, Técnica de exame, Técnica em 

metalurgia, Zeladora, Trabalhadora rural.bApenas marisqueiras/pescadora: 90,3%.cProfissões 

diversas: Agricultor, Ajudante, Ajudante de pedreiro, Ajudante de carreta, Ajudante de construção 

civil, Ajudante em fábrica, Ajudante geral, Almoxarife, Andaime, Artesão, Auxiliar administrativo, 

Caldeireiro, Carga/descarga, Carpinteiro, Carreteiro, Cobrador, Comerciante, Construtor, Eletricista, 

Encanador industrial, Encarregado de montagem, Hortfrut de supermercado, Instrumentista, Limpeza 

industrial (óleo), Lixador, Mecânico, Montador, Montador de Andaime, Montador de elevador, 

Motorista, Motorista de guindaste, Músico, Operador, Operador de máquina, Operador industrial, 

Padeiro, Pedreiro, Pintor, Pizzaiolo, Porteiro, Produção, Recepcionista, Segurança, Serviços gerais, 

Soldador, Técnico em eletrônica, Vendedor, vigilante.dPescador é uma das profissões: 60%.eSalário 

mínimo, em 2019, corresponde a R$ 998,00. fOutro: Palafita, Metade cimento e metade piso, metade 

piso e metade chão batido, metade piso e metade contra piso.gOutro: Piso, palafita, cimento pintada, 

tábua com maderite, metade piso e metade reboco pintado, cerâmica, metade piso e metade cerâmica, 

bloco e piso, metade com reboco e metade sem reboco. 

 

 

Exposição de crianças e adolescentes aos HPAs 

 

Com relação à exposição das crianças e adolescentes aos HPAs verificou-se que 50,8% 

das famílias não residem em ruas onde há circulação intensa de veículos, embora a 

comunidade tenha se estabelecido próxima à rodovia BA-523 e a escola esteja localizada em 

frente à mesma. A rodovia BA-523 possui tráfego intenso de veículos, inclusive caminhões, 

ônibus e veículos transportadores de combustível.   

No tocante ao derramamento de petróleo na localidade, em solo ou água, 85,4% dos 

entrevistados relataram ocorrência de derramamento na água, há mais de 1 ano atrás (63,8%). 

Em relatos, os entrevistados informaram que os derramamentos ocorreram em 2004 e 2009 e 

algumas marisqueiras e pescadores que possuem carteira de pesca receberam indenização pelo 

ocorrido. Ainda, foi relatado que a mistura de petróleo que atingiu o nordeste brasileiro em 

agosto de 2019 teria chegado à Madre de Deus, atingindo a comunidade, entretanto, não há 

confirmação oficial. Quando questionado se a criança ou adolescente entrou em contato com 

a água a qual houve o derramamento, 88,4% afirmaram que não houve o contato.  

 A utilização de fogão/forno à lenha pelas famílias foi investigada como uma variável 

importante de exposição. Foi observado que 79,4% das famílias não utilizam fogão/forno à 

lenha. Entre os usuários (20,6%), foi relatado que o uso ocorre quando há não recursos 

financeiros para a compra do gás de cozinha, ou para economizá-lo. Algumas famílias utilizam 
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o fogão/forno à lenha para os preparos iniciais dos mariscos para a moqueca ou 

comercialização.  

Quanto ao hábito de fumar pelos residentes da moradia, onde o tabagismo passivo das 

crianças e adolescentes é uma fonte importante de exposição aos HPAs, 84,9% dos 

entrevistados afirmaram não haver fumantes na casa. O hábito de fazer churrasco também foi 

investigado e 65,8% dos entrevistados declararam fazer churrasco quando possível, assim 

como seus vizinhos (73,9%).  

Em relação a outras fontes de exposição, 84,9% alegaram não queimar lixo próximo à 

residência, já que há coleta de lixo na comunidade, entretanto, afirmaram que é prática comum 

dos vizinhos (48,7%). A queima de materiais para espantar mosquitos é uma prática pouco 

comum pelos entrevistados (20,1%) e pelos seus vizinhos (34,7%). Em relatos, os materiais 

mais comuns utilizados para a queima são casca de ovo, lixo, roupas velhas e materiais 

diversos, retirados na limpeza do terreno.  

O consumo de marisco também foi investigado e considerado como variável 

importante de exposição, já que Caípe é uma comunidade com tradição de pesca e 

mariscagem. Os mariscos são consumidos por 87,4% das crianças e adolescentes, de 2 a 3 

vezes na semana (32,7%). Os tipos mais consumidos são aqueles listados no instrumento: 

lambreta, chumbinho, siri, peixe e caranguejo (41,2%) e, além desses listados, outros como 

aratu, ostra, pegari, camarão, sururu, befum, sambá, lagosta e guaiamum (27,1%). Dentre as 

crianças e adolescentes que não consomem marisco (12,6%), o principal motivo é alergia e a 

preferência por outros alimentos. 

 Os alimentos grelhados, fritos, assados e defumados são consumidos por 95% das 

crianças e adolescentes, de 2 a 3 vezes na semana (47,7%).  

A Tabela 2 apresenta as características da exposição das crianças e adolescentes aos 

HPAs.  

 

Tabela 2. Características da exposição das crianças e adolescentes aos HPAs. Caípe – BA, 

2019 

EXPOSIÇÃO AOS HPAS 
N = 199 

N % 

USO DE INSETICIDA NA RESIDÊNCIA 

Sim 121 60,8 

Não 78 39,2 

FREQUÊNCIA DO USO DE INSETICIDA 

Todos os dias da semana 42 21,1 



48 

Até 3 vezes na semana 70 35,2 

Até 5 vezes na semana 6 3 

Não se aplica 78 39,2 

Não lembra/Não sabe 1 0,5 

Outro (De 15 em 15, de vez em quando) 2 1 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NA RUA ONDE MORA 

Sim 97 48,7 

Não 101 50,8 

Informação ausente no banco 1 0,5 

DERRAME DE PETRÓLEO NA LOCALIDADE 

 (ÁGUA OU SOLO) 

Sim 170 85,4 

Não 27 13,6 

Não sabe/Não lembra 2 1 

OCORRÊNCIA DO ÚLTIMO DERRAMAMENTO 

1 mês atrás 19 9,5 

3 a 6 meses atrás 13 6,5 

1 ano atrás 11 5,5 

Mais de 1 ano atrás 127 63,8 

Não se aplica 27 13,6 

Não sabe/Não lembra 2 1 

CONTATO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE COM  

ÁGUA OU SOLO QUE HOUVE O DERRAMAMENTO 

Sim 22 11,1 

Não 176 88,4 

A mãe durante a gestação 1 0,5 

COMÉRCIO PRÓXIMO A RESIDÊNCIA QUE USA  

FORNO/FOGÃO À LENHA 

Sim 17 8,5 

Não 178 89,4 

Não sabe 4 2 

USO DE FORNO/FOGÃO À LENHA NA RESIDÊNCIA 

Sim 41 20,6 

Não 158 79,4 

TEMPO DE USO DO FORNO/FOGÃO À LENHA (EM ANOS) 

1|---6 9 4,5 

6|---11 6 3 

11|---16 5 2,5 

16|---21 8 4 

21|---26 0 0 

26|---31 1 1 

Não se aplica 158 79,4 

Não sabe/Não lembra 4 2 

Informação ausente no banco 8 4 

FREQUÊNCIA DO USO 

1 vez na semana 12 6 

Até 3 vezes 20 10,1 
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Até 5 vezes 3 1,5 

Nos fins de semana 4 2 

Todo dia 3 1,5 

Não se aplica 157 78,9 

UTILIZAÇÃO DO FORNO/FOGÃO À LENHA PELO VIZINHO 

Sim 55 27,6 

Não 130 65,3 

Não sabe 10 5 

Informação ausente no banco 4 2 

HÁBITO DE FUMAR PELOS RESIDENTES DA MORADIA 

Sim 30 15,1 

Não 169 84,9 

QUANTIDADE DE PESSOAS QUE FUMAM NA RESIDÊNCIA 

1 pessoa 23 11,6 

2 pessoas 7 3,5 

3 pessoas 0 0 

Mais de 3 pessoas 0 0 

Não se aplica 169 84,9 

USO MÉDIO DIÁRIO DE CIGARRO PELOS RESIDENTES  

FUMANTES DA MORADIA 

1 a 5 cigarros 14 7 

6 a 10 cigarros 6 3 

11 a 15 cigarros 2 1 

16 a 20 cigarros 2 1 

Mais de 20 cigarros 4 2 

Não sabe 2 1 

Não se aplica 169 84,9 

USO DE CIGARRO DENTRO DA MORADIA 

Sim 10 5,03 

Não 20 10,05 

Não se aplica 169 84,92 

HÁBITO DE FAZER CHURRASCO NA RESIDÊNCIA 

Sim 131 65,8 

Não 68 34,2 

HÁBITO DE FAZER CHURRASCO PELO VIZINHO 

Sim 147 73,9 

Não 39 19,6 

Não sabe 12 6 

Faz com churrasqueira elétrica 1 0,5 

HÁBITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE ESTAR  

EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO INTENSA DE VEÍCULOS 

Sim 83 41,7 

Não 116 58,3 

FREQUENCIA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE ESTAR  

EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO INTENSA DE VEÍCULOS 

1 vez na semana 4 2 

2 a 3 vezes na semana 17 8,5 
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4 a 5 vezes na semana 57 28,6 

Todo fim de semana 5 2,5 

Todo dia  1 0,5 

Não se aplica 115 57,8 

HÁBITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE COMER 

"COISAS" INCOMUNS 

Barro, terra 1 0,5 

Reboco 8 4 

Barro, terra e reboco 0 0 

Não come  189 95 

Outro (Mato) 1 0,5 

PRÁTICA DA MARISCAGEM PELA MÃE DURANTE  

A GESTAÇÃO 

Sim 89 44,7 

Não 109 54,8 

Não sabe 1 0,5 

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO QUEIMADO COMO  

REPELENTE DURANTE A GESTAÇÃO NA MARISCAGEM 

Sim 9 4,5 

Não 75 37,7 

Não sabe 4 2 

Não se aplica 110 55,3 

Óleo de cozinha 1 0,5 

QUEIMA DE LIXO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA 

Sim 30 15,1 

Não 169 84,9 

QUEIMA DE LIXO PELO VIZINHO 

Sim 97 48,7 

Não 96 48,2 

Não sabe 6 3 

QUEIMA DE MATERIAL PARA ESPANTAR MOSQUITO 

Sim 40 20,1 

Não 159 79,9 

QUEIMA DE MATERIAL PELO VIZINHO PARA  

ESPANTAR MOSQUITO 

Sim 69 34,7 

Não 112 56,3 

Não sabe 18 9 

USO DE REPELENTE PELA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 69 34,7 

Não 130 65,3 

FREQUÊNCIA DO USO DE REPELENTE PELA  

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Todos os dias 27 13,6 

Até 3 vezes na semana 41 20,6 

Até 5 vezes na semana 0 0 

De vez em quando 1 0,5 
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Não se aplica 130 65,3 

CONSUMO DE MARISCO 

Sim 174 87,4 

Não 25 12,6 

TIPO DE MARISCO CONSUMIDO PELA 

 CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Apenas Lambreta 3 1,5 

Apenas Chumbinho 1 0,5 

Apenas Siri 5 2,5 

Apenas Peixe 20 10,1 

Apenas Caranguejo 1 0,5 

Mais de 1 tipo de marisco listado 6 3 

Todos os mariscos listados  82 41,2 

Outros (camarão) 2 1 

Mariscos listados e outrosa 54 27,1 

Não se aplica 25 12,6 

FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE MARISCO PELA  

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

1 vez na semana 43 21,6 

2 a 3 vezes na semana 65 32,7 

4 a 5 vezes na semana 8 4 

Todo fim de semana 4 2 

1 vez ao mês 40 20,1 

1 vez a cada 2 meses ou mais 13 6,5 

Não se aplica 25 12,6 

Informação ausente no banco 1 0,5 

PREPADO DO MARISCO EM FORNO/FOGÃO À LENHA 

Sim 13 6,5 

Não 166 83,4 

Não sabe/Não lembra 1 0,5 

Não se aplica 19 9,5 

CONSUMO DE ALIMENTOS GRELHADOS,  

DEFUMADOS, FRITOS E ASSADOS 

Sim 189 95 

Não 10 5 

FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE ALIMENTOS  

GRELHADOS, DEFUMADOS, FRITOS E ASSADOS 

1 vez na semana 31 15,6 

2 a 3 vezes na semana 95 47,7 

4 a 5 vezes na semana 21 10,6 

Todos os dias da semana 39 19,6 

Todo fim de semana 0 0 

Outro (15 em 15 dias) 2 1 

Não sabe/Não lembra 1 0,5 

Não se aplica 10 5 

aMariscos listados e outros: Aratu, ostra, pegari, camarão, sururu, befum, sambá, lagosta, guaiamum. 
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Aspectos relacionados à saúde da população de estudo 

 

Quanto aos aspectos relacionados à saúde das crianças e adolescentes, 65,3% das mães 

não planejaram a gravidez, 92% realizaram o pré-natal, 54,8% utilizaram medicamentos 

durante a gravidez, onde grande parte dos medicamentos usados foram vitaminas, sulfato 

ferroso e ácido fólico, essenciais para grávidas, além de remédios para infecção urinária, 

dores, segurar a gravidez e enjôo e a maioria não necessitou ser hospitalizada durante a 

gestação (79,9%). 

O tipo de parto mais comum foi o normal (63,8%), com idade gestacional no período 

à termo, 37 a 42 semanas (70,4%). A mama no peito foi maioria (92%), com tempo de mama 

de mais de 1 ano (46,7%) e mama exclusiva antes dos 6 meses (29,6%).  

A maioria das crianças e adolescentes foi acompanhada por um pediatra durante o 

crescimento (81,9%), entretanto, atualmente não fazem acompanhamento (50,3%). Grande 

parte das crianças e adolescentes não necessitaram ser internados durante o crescimento 

(62,8%), contudo, aqueles que necessitaram (37,2%), os motivos relacionavam-se a rinite, 

pneumonia, asma, broqueolite, falta de ar e alergia a poeira.  

A investigação referente a exames laboratoriais demonstrarou que 93% das crianças e 

adolescentes já haviam realizado exame de urina, 90,5% de fezes e 92,5% de sangue. Em 

todos os tipos de exame, houve uma predominância de resultados sem alterações. 

Embora um número significativo de pais e responsáveis relataram a presença de um 

cheiro forte emanado pelas indústrias da região, especialmente à noite, 63,8% das crianças e 

adolescentes não possuem problemas respiratórios. É importante se atentar ao fato de 36,2% 

já tiveram ou tem problemas respiratórios.  

Com relação ao desenvolvimento motor e cognitivo das crianças e adolescentes, 93% 

não demoraram a sentar, 84,4% engatinharam, 87,9% não demoraram a andar, 85,4% não 

demoraram a falar, 98,5% dos pais e responsáveis entendem o que a criança/adolescente fala, 

95,5% realizam suas atividades cotidianas sozinhas e 84,4% presta atenção ao que acontece 

ao seu redor.  

Quanto ao aspecto escolar, à maioria das crianças e adolescentes não frequentou a 

creche (40,7%), iniciaram a escola com 3 anos (52,8%), não tem dificuldade na escola 

(57,8%), embora haja um percentual significativo de crianças com dificuldade na escola (41,2) 

e nunca repetiram de ano (72,4%).  

 A Tabela 3 apresenta os aspectos relacionados à saúde da população de estudo. 
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Tabela 3. Aspectos relacionados à saúde da população de estudo. Caípe – BA, 2019 

ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE 
N = 199 

n % 

PLANEJAMENTO DA GESTAÇÃO DA  

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 69 34,7 

Não 130 65,3 

REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL DURANTE A GESTAÇÃO 

DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 183 92 

Não 14 7 

Não sabe 2 1 

USO DE MEDICAMENTO DURANTE A GESTAÇÃO DA 

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 109 54,8 

Não 80 40,2 

Não sabe 10 5 

HOSPITALIZAÇAO DA MÃE DURANTE A GESTAÇÃO DA 

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 33 16,6 

Não 159 79,9 

Não sabe 7 3,5 

TIPO DE PARTO 

Normal 127 63,8 

Cesariano 70 35,2 

Fórceps 1 0,5 

Não sabe 1 0,5 

IDADE GESTACIONAL 

À termo (37 a 42 semanas) 140 70,4 

Pré-termo (prematuro) 22 11,1 

Pós-termo (Após 42 semanas) 33 16,6 

Não sabe 4 2 

MAMOU NO PEITO 

Sim 183 92 

Não 15 7,5 

Não sabe 1 0,5 

TEMPO DE MAMA NO PEITO 

Antes dos 6 meses 26 13,1 

Até os 6 meses 19 9,5 

Até 1 ano 39 19,6 

Mais de 1 ano 93 46,7 

Não sabe 7 3,5 

Não se aplica 15 7,5 

TEMPO EXCLUSIVO DE MAMA NO PEITO   

Antes dos 6 meses 59 29,6 

Até os 6 meses 58 29,1 

Até 1 ano 30 15,1 
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Mais de 1 ano 24 12,1 

Não sabe 13 6,5 

Não se aplica 15 7,5 

ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO DURANTE  

O CRESCIMENTO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 163 81,9 

Não 34 17,1 

Não sabe 2 1 

ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO ATUAL  

DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 95 47,7 

Não 100 50,3 

Não sabe 2 1 

Clínico 2 1 

INTERNAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE  

DURANTE SEU CRESCIMENTO 

Sim 74 37,2 

Não 125 62,8 

Não sabe 0 0 

ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DA  

CRIANÇA/ADOLESCENTE DURANTE SEU DESENVOLVIMENTO 

Sim 29 14,6 

Não 169 84,9 

Não sabe 1 0,5 

EXAME DE URINA 

Sim 185 93 

Não 13 6,5 

Não sabe 1 0,5 

ALTERAÇÃO NO EXAME DE URINA 

Sim 19 9,5 

Não 153 76,9 

Não sabe 14 7 

Não se aplica 13 6,5 

EXAME DE FEZES 

Sim 180 90,5 

Não 17 8,5 

Não sabe 2 1 

ALTERAÇÃO NO EXAME DE FEZES 

Sim 54 27,1 

Não 116 58,3 

Não sabe 12 6 

Não se aplica 17 8,5 

EXAME DE SANGUE 

Sim 184 92,5 

Não 14 7 

Não sabe 1 0,5 

ALTERAÇÃO NO EXAME DE FEZES 
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Sim 38 19,1 

Não 132 66,3 

Não sabe 15 7,5 

Não se aplica 14 7 

PARASITOSE APRESENTADA PELA CRIANÇA 

Sim 135 67,8 

Não 58 29,1 

Não sabe 6 3 

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COMPLETO  

PARA PARASITOSE, PRESCRITO POR UM MÉDICO,  

NOS ULTIMOS 12 MESES 

Sim 49 24,6 

Não 89 44,7 

Não sabe 2 1 

Não se aplica 59 29,6 

PROBLEMA RESPIRATÓRIO 

Sim 72 36,2 

Não 127 63,8 

Não sabe 0 0 

TIPOS DE PROBLEMA RESPIRATÓRIO 

Apenas Asma 6 3,02 

Apenas Bronquite/Bronquiolite 1 0,5 

Apenas Pneumonia 6 3,02 

Apenas Turbeculose 0 0 

Mais de 1 problema respiratório listadoa 1 1 

Mais de 1 problema respiratório listado e outros (asma e rinite) 1 1 

Outrosb 51 25,6 

Não sabe 5 2,51 

Informação ausente no banco 1 0,5 

Não se aplica 127 63,8 

PROBLEMA PARA DORMIR 

Sim 34 17,1 

Não 165 82,9 

Não sabe 0 0 

FEZ TRATAMENTO DO SONO 

Sim 1 0,5 

Não 34 17,1 

Não se aplica 164 82,4 

DEMORA PARA SENTAR 

Sim 10 5 

Não 185 93 

Não se aplica 3 1,5 

Não sentou 1 0,5 

ENGATINHOU  

Sim 168 84,4 

Não 28 14,1 
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Não sabe 2 1 

Não engatinhou 1 0,5 

DEMORA PARA ANDAR 

Sim 22 11,1 

Não 175 87,9 

Não se aplica 2 1 

DEMORA PARA FALAR 

Sim 27 13,6 

Não 170 85,4 

Não sabe 2 1 

ENTENDIMENTO DA FALA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

Sim 196 98,5 

Não 3 1,5 

ATENÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE AOS  

ACONTECIMENTOS AO SEU REDOR 

Sim 168 84,4 

Não 28 14,1 

Não sabe 3 1,5 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COTIDIANAS SOZINHO(A) 

Sim 190 95,5 

Não 9 4,5 

Não sabe 0 0 

FREQUENTOU CRECHE 

Sim 81 40,7 

Não 118 59,3 

Não sabe 0 0 

IDADE DO INÍCIO NA ESCOLA 

Antes dos 3 anos 42 21,1 

Com 3 anos 105 52,8 

Depois dos 3 anos 52 26,1 

DIFICULDADE NA ESCOLA 

Sim 82 41,2 

Não 115 57,8 

Não sabe 2 1 

QUAL(IS) DIFICULDADE A CRIANÇA/ADOLESCENTE  

TEM NA ESCOLA 

Apenas Leitura 15 7,5 

Apenas Escrita 1 0,5 

Apenas Cálculo 11 5,5 

Apenas Relação com os colegas 3 1,5 

Apenas Atenção 12 6 

Mais de 1 tipo de dificuldade escolar listada 25 12,6 

Mais de 1 tipo de dificuldade escolar listada e outrosc 8 4 

Todas as dificuldades listadas 5 2,5 

Outros (Dificuldade de interação, bloqueio de aprendizado) 2 1 

Não sabe 2 1 
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Não se aplica 115 57,8 

REPETIÇÃO ESCOLAR 

Sim 53 26,6 

Não 144 72,4 

Não sabe 2 1 

QUANTIDADE DE VEZES QUE REPETIU DE ANO 

1 vez 36 18,1 

2 vezes 10 5 

Mais de 2 vezes 7 3,5 

Não se aplica 146 73,4 

USO DE MEDICAMENTO DIÁRIO 

Sim 27 13,6 

Não 171 85,9 

Dia sim e dia não 1 0,5 

aMais de 1 problema respiratório listado: bronquite/bronquiolite e pneumonia. bOutros: Adenoide, 

Abafamento, Cansaço, Falta de ar, Rinite alérgica, Tosse, Nariz intupido, Sinusite, Congestão nasal, 

Alergia ao tempo, ao mofo e poeira.cMais de 1 tipo de dificuldade escolar listada e outros: Dificuldade 

em aprender, lentidão para acompanhar as atividades, esquecimento, identificar cores, em algumas, 

briga com os colegas,  disciplinas, raciocínio lento, dificuldade de aprendizado. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A localidade estudada, caracterizada dentre muitos aspectos pela tradição de pesca e 

mariscagem, sendo praticada por pelo menos um membro familiar para complemento da dieta 

e renda por meio da comercialização, encontra-se inserida em uma região onde a presença da 

indústria é forte e consolidada. Esse fator reflete consideravelmente na vida das famílias 

residentes na comunidade, não apenas pela contribuição das indústrias para a arrecadação 

municipal, como também pela influência na qualidade ambiental e, consequentemente, na 

qualidade dos recursos ambientais utilizados pelas famílias como o marisco e o pescado, além 

do medo causado por conta da poluição e acidentes ambientais. 

Corroborando com o observado neste estudo, Almeida e Kan (2016) relatam que 

marisqueiras e pescadores atuantes no município de São Francisco do Conde encontram-se 

em situação de vulnerabilidade, devido à distribuição desigual da renda, isolamento e carência, 

onde as atividades de refino do petróleo contribuíram para a degradação do meio ambiente e 

decadência dessas atividades, que vem sendo substituídas por outras de maior 

empregabilidade. 

A baixa escolaridade e, consequentemente, a baixa renda das famílias são aspectos 

sociais marcantes. A falta de qualificação para o trabalho na indústria e outros do mercado 
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formal contribuíram para que uma parte da população se tornasse dependente de benefícios 

sociais, como o bolsa família e o PAS. Essas características são comumente observadas em 

comunidades tradicionais e de mariscagem/pesca, onde a presença da indústria é sólida.  

Com relação à baixa escolaridade dos membros familiares observa-se que 39,7% das 

mães, responsável e cuidadora direta das crianças/adolescentes, não concluíram o ensino 

fundamental, enquanto 33, % dos pais possuíam o ensino médio completo. Esse dado reforça 

o fato das mulheres de baixa renda engravidarem cedo, resultando, em muitos casos, na 

abdicação dos estudos e do crescimento profissional. Além disso, esse dado pode estar 

associado ao percentual significativo de crianças/adolescentes terem dificuldades na escola.   

A escassez de políticas públicas e sociais, aliada a baixa renda da população, acaba 

por refletir na estrutura da localidade e nas condições de moradia, que, embora tenham 

fornecimento público de água e energia e moradia digna, ainda carece de muitas melhorias, já 

que é possível encontrar famílias residindo em frente à maré, próximas a acúmulo de esgoto 

sanitário e de resíduos sólidos, ruas sem asfalto e próximas a indústrias e sua infraestrutura.  

A realidade sociodemográfica e econômica encontrada nessa pesquisa se 

assemelham a de outros estudos realizados em SFC e municípios próximos como Madre de 

Deus (VEIGA; PROST, 2009; SANTANA, 2011; ARGÔLO, 2012; SÁ et al., 2012; 

EVANGELISTA-BARRETO et al., 2014), assim como em estudos realizados em outros 

países (LIU et al., 2017). 

Os dados dessa pesquisa relacionados à exposição são consoantes com os dados da 

literatura sobre o tema. No que tange a investigação sobre a exposição aos HPAS por meio do 

trafego de veículos, é factível pontuar que a influência do trafego de veículos é uma fonte 

adicional importante na comunidade, uma vez que, Caípe se estabeleceu e se consolidou em 

frente a uma rodovia importante no Estado da Bahia. Não apenas a escola está localizada em 

frente à rodovia a qual trafega veículos de pequeno porte como carros e grande porte como 

caminhões e ônibus, como as residências ficam próximas, embora, muitas ruas não permitam 

a passagem de veículos.  

O tráfego intenso de veículos é comumente investigado em estudos que avaliam 

exposição ambiental aos HPAS e seus efeitos à saúde. O estudo realizado por Konstantinova 

et al. (2020) apontou que a concentração total do somatório dos HPAs investigados (naftaleno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e benzo[g,h,i]pirileno) diminuiu 

com a redução do número de estradas. Entretanto, a aproximação das estradas com indústrias 

e locais mais populosos como centro urbano influencia significativamente nas concentrações 
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do somatório dos HPAs, denotando assim, que o perfil de uso e ocupação do território e o 

número de faixas de uma rodovia influenciam a composição da mistura e a concentração de 

cada HPAS. Ainda conforme esses autores, as fontes dos HPAs estudados na poeira de rua 

estavam associadas à combustão de petróleo e carvão, combustíveis sólidos e combustão de 

biomassa, podendo causar efeitos carcinogênicos, devido, especialmente, a inalação desses 

compostos.  

De forma similar, o estudo de Sánchez-Guerra et al. (2012) observou uma elevada 

exposição de crianças em uma escola próxima a um intenso tráfego de veículo, o que, segundo 

esses autores, pode causar polimorfismos genéticos, devido aos dados revelarem influência 

positiva de alguns polimorfismos em metabólitos de HPAs na população infantil estudada.  

A utilização de fogão ou forno à lenha, apesar de ser um recurso pouco utilizado 

pelas famílias estudadas e, basicamente, restringir-se aos procedimentos iniciais da preparação 

dos mariscos e quando o “gás de cozinha” não está acessível para as famílias, apresenta-se 

como uma fonte relevante de exposição. Estudos tem investigado o uso de fogão a lenha ao 

redor do mundo (DOWNWARD et al., 2014; DUAN et al., 2014; CHEN et al., 2015; SHEN 

et al., 2016; LIU et al., 2020). Um estudo realizado com mulheres grávidas na Guatemala 

observou altos níveis urinários de HPAS e alerta para os possíveis efeitos dessa exposição no 

desenvolvimento fetal durante a gravidez (WEINSTEIN et al., 2017). Já o estudo realizado 

por Bortolini (2008), apontou que as mulheres e as crianças são os subgrupos populacionais 

mais susceptíveis à exposição intradomiciliar aos HPAs provenientes da fumaça dos fogões a 

lenha e o seu uso configuram-se como um fator de risco para o câncer de boca e laringe, 

especialmente em mulheres, onde a chance de desenvolvimento de câncer de boca é duas 

vezes maior em pessoas que utilizam o fogão a lenha daquelas que não o fazem.  

O fumo passivo de crianças e adolescentes, por meio da exposição à fumaça 

ambiental do cigarro, embora neste estudo 84,9% das famílias relataram não haver fumantes 

na residência, configura-se como uma fonte de exposição aos HPAS, seja para a população 

infanto-juvenil seja para a adulta (KIM et al., 2014).  Estudos que avaliam exposição aos 

HPAS constantemente trazem essa variável como ponto importante de investigação. Alguns 

estudos não observaram influência da exposição aos HPAs através da fumaça ambiental do 

cigarro nos níveis de metabólitos e efeitos à saúde investigados (MIRI et al., 2018; PALAZZI 

et al., 2019), já outros encontraram associação tanto nos níveis dos metabólitos analisados 

quanto nos efeitos à saúde (TSAI et al., 2003; LEEM et al., 2005; SUWAN-AMPAI et al., 

2009; PERERA et al., 2012), sendo esses dados relacionados à quantidade de fumantes na 

residência e a quantidade média de cigarros consumidos, os quais influenciaram 
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negativamente na qualidade do ar interno. Isso também ocorre quando se trata de cigarros 

eletrônicos. O estudo realizado por Schober et al. (2013) mostrou que os cigarros eletrônicos 

são capazes de prejudicar o ar interno, bem como são preocupantes à saúde, embora os efeitos 

em fumantes passivos ainda sejam inconsistentes. 

Com relação à exposição pré-natal aos HPAS, embora este estudo apresente 

limitações no que se refere a investigações mais aprofundadas da exposição, o resultado 

mostrou que 70,4% das mães já residiam na localidade desde a gestação da 

criança/adolescente, indicando assim, que muitas crianças já vinham sendo expostas aos 

HPAS antes mesmo do seu nascimento.  

Pesquisas que avaliam exposições de crianças e adolescentes desde a gestação têm 

crescido ao longo dos anos. Já é conhecido na literatura que a exposição pré-natal às 

substâncias nocivas presentes no ambiente e comportamentos adotados pela mãe podem 

contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças e efeitos à saúde das crianças já nos 

primeiros anos de vida, com reflexos ao longo do seu desenvolvimento.  No estudo realizado 

por Pagliaccio et al. (2020) foi detectado que crianças com maior exposição pré-natal aos 

HPAs apresentaram associação mais forte com problemas de atenção e de pensamento e em 

exposições pós-natal as crianças apresentaram esses problemas de forma mais grave. Outro 

ponto relevante desse estudo foi à discussão dos autores quanto às condições sociais da 

população estudada, onde o fato de serem comunidades urbanas e minoritárias conferem 

ameaças ao desenvolvimento das crianças, condição observada e descrita neste estudo.  

Esse mesmo fator foi apontado no estudo realizado por Perera et al. (2017), o qual 

conclui que exposições pré-natais associadas a baixa renda contribuem para aumentar os 

problemas de comportamento das crianças relacionados ao déficit de atenção e hiperatividade, 

onde faz-se necessário o apoio social e proteção ambiental. Outros problemas também foram 

apontados em estudos que avaliaram as exposições pré-natais, como diminuição do 

comprimento no nascimento (YANG et al., 2018), diminuição do score motor nas crianças 

(CAO et al., 2020), atraso no desenvolvimento puberal em meninas (KEHM et al., 2020), 

efeitos raros no nascimento como catarata (SANTIAGO-COLÓN et al., 2019), dentre outros.   

O consumo de mariscos pela maioria das crianças e adolescentes apresenta-se como 

um fator expressivo já que a região testemunhou episódios de acidentes ambientais com óleo, 

além de estudos realizados em Caípe e região demonstrarem contaminação de moluscos e 

crustáceos (OLIVEIRA, 2003; SANT’ANNA JR, 2007; SANT’ANNA JR et al., 2010; 

TAVARES; NASCIMENTO, 2014; SANTA’ANNA JR. et al, 2016).  
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Nessa perspectiva, o estudo realizado por Tavares (2008), mostrou que em amostras 

de mariscos de Caípe (papa-fumo e pé de galinha) apresentavam valores de HPAS 

equivalentes a BaP acima dos limites, sendo que valores individuais de BaP correspondem a 

73% do valor de equivalência do total dos HPAs. Em Caípe, a principal via de exposição é a 

ingestão de mariscos, os quais representam entre 74 a 96% da carga total de BaP nos 

indivíduos expostos a todas as vias sob influência da RLAM. A fonte de maior risco é o 

consumo de moluscos bivalves, especialmente em famílias de marisqueiras. 

Diversos estudos que avaliaram contaminação de alimentos por HPAS também 

observaram concentrações médias de HPAs significativas em crustáceos e moluscos. Em um 

estudo realizado na França por Veyrand et al. (2013) verificou-se que as concentrações mais 

importantes de HPAs foram em crustáceos e moluscos (ostras, mexilhões e vieiras), onde os 

moluscos foram os maiores contribuintes devido ao fato de serem filtradores, alimentando-se 

de partículas e material em suspensão na água, sendo propenso ao acúmulo de substâncias 

como os HPAs e em alimentos oleosos e gordurosos também apresentam concentrações 

médias consideráveis de HPAs, como azeite cru e margarina. Outros pontos importantes 

referem-se à origem, tamanho e modo de preparo e cozimento dos alimentos.  

Já o estudo realizado por Gearhart-Serna et al. (2018), o qual objetivou avaliar, entre 

outros, o risco de câncer em crianças expostas a HPAs derivados do Superfund site Atlantic 

Wood Industries (AWI) localizado em Portsmouth, Virginia, Estados Unidos, um dos locais 

mais contaminados por HPAS no mundo, verificou um aumento do risco de câncer em 

crianças dessa região pela ingestão de frutos do mar contaminados. Ainda, verificou-se que a 

exposição é variável e dependente da origem de emissão dos HPAs e o modo como são 

absorvidos.  

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada por Akhbarizadeh et al. (2019) detectou a 

presença de HPAs em amostras de peixes, caranguejos e camarões provenientes de 

derramamento de petróleo, refino de petróleo, atividades portuárias, atividades relacionadas a 

pesca, óleo de barcos e tráfegos de navios/barcos e, ainda que não tenha encontrado relação 

entre a exposição dos organismos consumidos e riscos à saúde, os autores alertam para o 

consumo desses alimentos a longo prazo. 

Além do consumo de marisco, outro hábito alimentar comum referiu-se ao consumo 

de alimentos grelhados, assados, fritos e defumados. Nesse estudo foi observado um elevado 

consumo desse tipo de alimento, onde 95% das crianças e adolescentes o consomem de 2 a 3 

vezes na semana. Nessa perspectiva, estudos tem se dedicado a avaliar a exposição aos HPAS 

considerando o consumo desses alimentos (VIEGAS et al., 2012; ROSE te al., 2015; DUAN 
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et al., 2016; JIANG et al., 2018) mostrando os efeitos das práticas de grelhar, defumar, fritar 

e assar para a contribuição de HPAS nos alimentos e que o seu consumo é um risco potencial 

para a saúde e necessitando de atenção e um maior controle quanto à segurança alimentar. 

O estudo realizado por Jedrychowski et al. (2012) concluiu que o consumo de carne 

vermelha grelhada durante a gestação pode contribuir de forma negativa para o 

desenvolvimento do feto. Nessa linha, o estudo realizado por Cirillo et al. (2006) apontou uma 

exposição significativa de HPAs em crianças da zona rural, as quais consumiam alimentos 

fritos, grelhados e grelhados em churrasco e concluiu que as práticas culinárias, dietéticas e o 

estilo de vida influenciam a ingestão de alimentos contaminados. Ainda de acordo com esses 

autores, diversos estudos demonstram que o alimento é a principal fonte de exposição aos 

HPAs em crianças e aquelas residentes em áreas poluídas tiveram níveis de 1-OHP mais altos 

que aquelas que vivem em áreas menos poluídas. 

Populações residentes em áreas industriais ou próximas, como é o caso deste estudo, 

também são comumente investigadas em pesquisas que avaliam exposições ambientais aos 

HPAS, já que as indústrias contribuem de modo significativo para a formação e emissão de 

HPAS no meio ambiente. Em um estudo realizado em 1994-1995, com a parceria de 

pesquisadores da UFBA e Petrobrás, desaconselhou o consumo continuado de 88% dos 

pescados da região, de acordo com os limites de ingestão recomendados pela WHO. Já para 

os resultados relacionados ao ar, evidenciou contaminação em uma cidade próxima a RLAM. 

Ainda, de acordo com esse estudo, o aumento dos níveis de HPAs no material 

particulado nas comunidades de influência direta da Petrobrás, entre elas Caípe, foi 

aproximadamente 200 vezes em relação aos níveis de massa de ar que chega a Costa Atlântica. 

De modo genérico, os valores de HPAs são mais altos no verão (estação seca), o que corrobora 

com os achados de outros estudos no mundo que demonstram que as chuvas realizam a 

“lavagem” das partículas, fazendo o material depositar-se (deposição úmida). Os HPAS de 

maior peso molecular ocorrem com mais frequência nas partículas atmosféricas. 

Para a comunidade de Caípe, o estudo realizado por Tavares (2008), verificou que a 

concentração do somatório dos 16 HPAs prioritários para estudos, de acordo com o 

Environmental ProtectionAgency (EPA), foi de 9,5 ng/m³, onde, em campanhas intensivas 

realizadas no verão (Outubro 2008), a concentração total de BaP equivalente foi de 3,46, sendo 

3,5 vezes o valor limite de média anual da Bélgica e Holanda (1 ng/m³) e 35 vezes o valor 

limite e média anual da Suécia (0,1 ng/m³). Esse fato apontou que a o risco de casos adicionais 

de câncer em Caípe devido a exposição atmosférica, assumindo uma exposição crônica (ao 
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longo da vida) é reduzido para menos de 1 caso por habitante, pelo fato de ser uma comunidade 

pequena. 

Embora em uma linha diferente, o estudo realizado por Sánchez-Guerra et al. (2012) 

mostrou que os dados das concentrações urinárias de 1-hidroxipireno (principal metabólito 

dos HPAs) em crianças residentes em uma das principais áreas petroquímicas do México 

apontou uma alta exposição de crianças aos HPAs.  

Os resultados baseados apenas em questionário não apontam efeitos sobre a saúde da 

população infantil. Os principais efeitos dos HPAs descritos na literatura são de problemas 

respiratórios ou agravos ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Os resultados obtidos por 

meio de questionário mostraram que 36,2 % das crianças participantes do estudo tem ou já 

tiveram problemas respiratórios, sendo 25,6% problemas não bem definidos e 3,02 % asma.  

Problemas respiratórios proveniente de exposições ambientais aos HPAs na 

população infanto-juvenil têm sido investigados em diversos estudos e discutidos em revisões 

sistemáticas ao longo dos anos (JEDRYCHOWSKI et al., 2005; MILLER et al., 2010; GALE 

et al., 2012; AL-DAGHRI et al., 2013; PADULA et al., 2014; KARIMI et al., 2015; LIU et 

al., 2016; CHEN et al., 2018). Esses estudos indicam que problemas respiratórios como sibilo, 

chiado, tosse, sintomas brônquicos, asma e problemas nas funções pulmonares relacionam-se 

a exposição ao HPAs por meio de diversas fontes como tabagismo passivo, proximidade de 

residências em rodovias e ar interno, a qual ocorre através da inalação, exposição dérmica e 

consumo de alimentos contaminados, detectada por meio da investigação metabólica de HPAs 

metabolizados e não metabolizados.  

Efeitos relacionados à cognição, comportamento e desenvolvimento escolar e sua 

associação com a exposição ambiental aos HPAs também tem sido estudado. As pesquisas 

conduzidas dentro dessa temática têm fornecido evidências de TDAH, problemas de atenção, 

problemas de pensamento (pensamentos repetitivos, comportamento estranhos, pensamentos 

estranho), ansiedade, depressão, disfunção cognitiva, pontuações no Quociente de Inteligência 

(QI) (completo, verbal e desempenho), comportamento e desenvolvimento (mental e motor) 

(PERERA et al., 2006; PERERA et al., 2009; PERERA et al., 2011; PERERA et al., 2012; 

PERERA et al., 2014; JEDRYCHOWSKI et al., 2015; PERERA et al., 2017; PAGLIACCIO 

et al., 2020). 

Embora a relação exposição versus câncer não tenha sido trabalhada neste estudo, é 

importante mencionar que a exposição infantil aos HPAS aumenta a probabilidade de 

surgimento de câncer na fase adulta. O estudo realizado por Lockwood (2018), tendo Caípe 

como local de estudo, revelou que há uma probabilidade de 1,3 casos de câncer em 1.000 
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habitantes e 7,4 novos casos em 10.000 habitantes, considerando todas as rotas de exposição 

(inalação, ingestão de água e marisco). Esse aumento do risco de câncer para a exposição aos 

HPAS deve-se, quase que exclusivamente, ao consumo de marisco contaminado. Os valores 

observados na distribuição de probabilidade do incremento de risco de câncer no tempo de 

vida para o consumo de mariscos estão de 100 a 1.000 vezes acima do recomendado pelo 

WHO e 10 a 100 vezes acima do valor aceitável no Brasil.  

Ainda, este estudo revelou que a exposição ao material particulado, embora não seja 

determinante para IRCT, configura um incremento não desprezível de risco de câncer, quando 

se fala em termos absolutos, excedendo as recomendações da WHO. Dessa forma, através da 

análise de sensibilidade, observou-se que as concentrações de BaP equivalente e a taxa de 

inalação de crianças de 0 a 2 anos são os responsáveis por influenciar significativamente a 

parcela de risco proveniente dos níveis de HPAS na atmosfera.   

Como limitações do presente estudo destaca-se a pandemia, que interrompeu os 

trabalhos de campo assim como as análises laboratoriais pretendidas.  Foram também 

canceladas outras estratégias que haviam sido delineadas para sensibilização dos 

pais/responsáveis a fim de permitir uma maior participação, obtendo-se um censo completo 

dos estudantes da escola. Essa interrupção abrupta do trabalho de campo impediu trabalhar no 

viés de memória, tendo em vista que algumas perguntas do questionário requerem dos 

participantes um esforço mental para respondê-las, e que deveriam ter sido confirmadas ou 

completadas em alguns casos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem concluir que a população estudada é de 

baixa renda e, embora tenham condições de moradia digna, a comunidade carece de serviços 

importantes como esgotamento sanitários. A maioria relatou sentir medo da poluição causada 

pela presença da refinaria e atividades industriais associadas, assim como sentir incômodos 

respiratórios devido ao cheiro dos produtos químicos emitidos.  

No que tange a exposição aos HPAs, o consumo de marisco e de alimentos grelhados, 

defumados, fritos e assados é uma fonte importante de exposição. O consumo desses alimentos 

é frequente na população estudada, sobretudo os mariscos, o qual se faz necessário atenção e 

uma investigação mais aprofundada, já que Caípe é uma comunidade tradicional de pesca e 

mariscagem e estudos anteriores indicaram níveis consideráveis de HPAs nos mariscos da 
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região, além de ser a rota, quase que exclusiva, do aumento do risco probabilístico de câncer 

na população, estimado por modelagem matemática, devido a exposição a HPAs na área. 

Embora não tenham sido observadas alterações significativas na saúde das crianças e 

adolescentes, baseado na aplicação de questionário, é imprescindível estudos mais detalhados 

nesse sentido, tendo em vista as porcentagens referentes aos problemas respiratórios e 

dificuldades na escola. Além disso, a localidade de Caípe está inserida em região industrial, 

onde famílias residem há muito tempo no local e muitas mães já moravam na comunidade 

durante a gestação, revelando um tempo considerável de exposição. 

Igualmente em todo estudo descritivo, este apresenta-se como uma avaliação inicial 

de aspectos socioeconômicos, exposição e saúde de crianças e adolescentes de Caípe e requer 

uma ampliação da investigação desses aspectos. Nessa perspectiva, sugere-se, para pesquisas 

futuras: Ampliar o estudo considerando outras escolas da comunidade de Caípe; Determinar 

os níveis de HPAs absorvidos, utilizando 1-hidroxipireno e 16 HPAs prioritários em urina 

como bioindicadores de HPAs metabolizados e não metabolizado, respectivamente, nas 

crianças e adolescentes da comunidade; Realizar uma avaliação mais completa da saúde das 

crianças e adolescentes, particularmente relacionado aos problemas de aprendizagem, que 

eventualmente podem estar relacionados a exposição a HPAs, investigando de forma mais 

profunda os efeitos da poluição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem concluir que a população estudada é de 

baixa renda e, embora tenham condições de moradia digna, a comunidade carece de serviços 

importantes como esgotamento sanitário. A presença das indústrias, em especial a RLAM, é 

um fator relevante na vida das famílias, onde a maioria relatou sentir medo por conta da 

poluição causada por elas, assim como sentir incômodos respiratórios devido ao cheiro dos 

produtos químicos emitidos. A compensação das famílias por meio de benefício social 

corrobora e reafirma o impacto das indústrias da cadeia do petróleo, em especial a planta de 

refinamento, sobre a população.   

No que tange a exposição aos HPAS, o consumo de marisco e de alimentos 

grelhados, defumados, fritos e assados é uma fonte importante de exposição. Embora as 

medidas efetuadas por Silva (2009) tenham mostrado que os valores médios de HPAs, em 

equivalentes de BaP Caípe tenham superado de 3,5 vezes os limites estabelecidos por alguns 

países europeus (Bélgica, Holanda e Itália), Lockwood (2018) estimou, por modelagem 

matemática, que a fonte de maior risco probabilístico de casos adicionais de câncer é o 

consumo contínuo de moluscos bivalves, sobretudo por famílias de marisqueiras. O consumo 

de alimentos grelhados, defumados, fritos e assados não foi levado em consideração nas 

simulações feitas por Lockwood (2018). Este estudo revela que há consumo desses tipos de 

alimentos assim preparados, os quais representam um valor adicional de HPAs via ingestão, 

e que deveriam ter sido computados nas simulações matemáticas.   

Embora não tenham sido observadas alterações significativas na saúde das crianças e 

adolescentes é imprescindível estudos mais detalhados nesse sentido, tendo em vista as 

porcentagens referentes aos problemas respiratórios e dificuldades na escola. Além disso, a 

localidade de Caípe está inserida em região industrial, onde famílias residem há muito tempo 

no local e muitas mães já moravam na comunidade durante a gestação, revelando um tempo 

de exposição.   

Igualmente em todo estudo descritivo, este se apresenta como uma avaliação inicial 

dos aspectos socioeconômicos, de exposição e saúde das crianças e adolescentes de Caípe e 

requer uma ampliação da investigação desses aspectos. Pesquisas futuras que tenham como 

foco a comprovação de exposição interna aos HPAs, como estudos que determinam os níveis 

de HPAs absorvidos, utilizando bioindicadores de HPAs metabolizados e não metabolizado, 

como o 1-hidroxipireno e 16 HPAs prioritários em urina serão de importância ímpar, tendo 

em vista os potenciais danos à saúde causados pela exposição aos HPAs, como danos no 
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neurodesenvolvimento de crianças/adolescentes, como distúrbios de aprendizagem e TDAH. 

Diante disso, pretende-se dar continuidade a proposta inicial deste estudo, realizando as 

análises das urinas coletadas, assim que o cenário de pandemia vivenciado permita.  

Sugere-se para pesquisas futuras, além do foco na comprovação da exposição interna 

aos HPAs, ampliar o estudo considerando outras escolas da comunidade de Caípe e realizar 

uma avaliação mais completa da saúde das crianças e adolescentes e assim, investigar de 

forma mais profunda os efeitos da poluição.  
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APÊNDICE A – MATERIAL DISTRIBUÍDO NA SENSIBILIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE (Apresentação para as crianças) 

 



VOCÊS CONHECEM OS TIPOS 

DE POLUIÇÃO QUE EXISTEM EM 

NOSSO PLANETA?









COMO POSSO SABER SE TENHO POLUIÇÃO NO MEU CORPO?





APÊNDICE A – MATERIAL DISTRIBUÍDO NA SENSIBILIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE (Apresentação para os pais e responsáveis) 

 



ERYKA & MORGANA



UFBA

PPGSAT

HOMEM

SAÚDE

AMBIENTE TRABALHO



Exposição a poluentes químicos de origem industrial e desenvolvimento escolar 

e cognitivo em escolares de comunidades marisqueiras da Baía de Todos os 

Santos



Consequências para saúde humana:

 Problemas respiratórios;

 Problemas de pele;

 Câncer;

 Alterações no desenvolvimento infantil.







Crescimento econômico (década de 60 e 70): 

Centro Industrial de Aratu – Simões Filho

Polo Petroquímico - Camaçari

Crescimento econômico (década de 50): 

Refinaria Landulfo Alves (RLAM)

Terminal Marítimo de Madre de Deus



POLUENTES
AVALIAÇÃO DA 

URINA

AVALIAÇÃO DA 

CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE



 Crianças - 5 a 14 anos

 Matriculadas em escolas selecionadas em áreas

de mariscagem e pesca na BTS e cujos pais

concordarem com a participação no estudo.

 Ilha de Itaparica e Caípe



COMITÊ DE ÉTICA

REUNIÃO COM AS 

ESCOLAS

REUNIÃO COM AS 

CRIANÇAS



COMITÊ DE ÉTICA

REUNIÃO COM AS 

ESCOLAS

REUNIÃO COM AS 

CRIANÇAS

REUNIÃO COM OS 

PAIS



REUNIÃO COM OS 

PAIS

TCLE E 

ASSENTIMENTO + 

ENTREGA DOS 

COLETORES + 

QUESTIONÁRIO



REUNIÃO COM OS 

PAIS

TCLE E 

ASSENTIMENTO + 

ENTREGA DOS 

COLETORES + 

QUESTIONÁRIO

COLETA DA 

URINA



COLETA DA URINA

TCLE E 

ASSENTIMENTO + 

ENTREGA DOS 

COLETORES + 

QUESTIONÁRIO

REUNIÃO COM OS 

PAIS

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS

ATENÇÃO
MEMÓRIA

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZoqTj_NfjAhWZK7kGHS51A2EQjRx6BAgBEAU&url=http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712008000200018&psig=AOvVaw2VSuQ8l4bnaYuBpCQ6ge5b&ust=1564415697855168


DEVOLUTIVA PARA 

AS FAMÍLIAS E 

ESCOLAAVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS

LAUDOS E 

RELATÓRIOS



OUTRAS DEVOLUTIVAS



 Alertar os gestores públicos e do segmento empresarial sobre a poluição emitida 

pelas indústrias e o risco ao desenvolvimento infantil dos moradores locais. 

 Apontar e elaborar sugestões para a necessidade de um programa de saúde pública 

voltada para a infância local.





APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 



 
 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO _________________________________ 
 

 
 

PROJETO:EXPOSIÇÃO A POLUENTES QUÍMICOS DE ORIGEM INDUSTRIAL E 

DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E COGNITIVO EM ESCOLARES DE COMUNIDADES 

MARISQUEIRAS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

NOME DA ESCOLA: Escola Municipal Iromar Silva Nogueira 

LOCALIDADE: Caípe, São Francisco do Conde, BA 

DATA: ______/______/___________ 

HORÁRIO DE INÍCIO: ____________ 

CÓDIGO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE: __________________ 

 

DADOS GERAIS 

1.  CRIANÇA/ADOLESCENTE 

NÚMERO DO DOCUMENTO: ____________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: __________________________ IDADE: _____________________________ 

PESO AO NASCER: ____________________ COMPRIMENTO AO NASCER: ___________________ 

PERÍMETRO CEFÁLICO AO NASCER: _________________ APGAR: 1º (              ) 5º (          ) 

2. RESPONSÁVEL 

NOME DO RESPONSÁVEL/CUIDADOR: __________________________________________________ 

DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL/CUIDADOR: ___________________________________________ 

PARENTESCO COM A CRIANÇA: 

(   ) Mãe      (   ) Pai      (   ) Irmão (ã)      (   ) Tio (a)      (   ) Avó (ô)      (   ) Outro ____________________ 

3. MATERNO 

NOME DA MÃE: ________________________________________________________________________ 

IDADE MATERNA: ______ ESCOLARIDADE: ____________________ PROFISSÃO: _______________ 

4. PATERNO 

NOME DO PAI: _________________________________________________________________________ 

IDADE PATERNA: ______ ESCOLARIDADE: ____________________ PROFISSÃO: _______________ 

ENDEREÇO (Se possível, referir quanto à proximidade da fonte poluidora): ______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO (PPGSAT)

Largo do Terreiro de Jesus, s/n. Centro Histórico. 40.026-010 Salvador, Bahia, Brasil.

Tel.: 55 71 3283.5573 Fax: 55 71 3283-5573

Cels. Oi 8873-7412 /Tim 9305-8288/Vivo 9916-6825

email:sat@ufba.br | www.sat.ufba.br

www.medicina.ufba.br  |  medicina@ufba.br
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BLOCO 1 –ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1) SEXO: 

1 – Feminino  2 – Masculino  

CÓDIGO 

(     ) 

2) QUAL A SÉRIE? 

1 – Pré-escola2– 1º ano    3 – 2º ano    4 – 3º ano   5 - 4º ano  

6 - 5º ano 7 - 6º ano    8 - 7º ano9 - 8º ano   10 - 9º ano                  

 

 

(     ) 

3) QUAL A COR OU RAÇA? 

1 – Branca             2 – Preta           3 – Parda           4 – Amarela          5 – Indígena 

 

(     ) 

4) A CRIANÇA/ADOLESCENTE TEM IRMÃOS? 

1 – Sim                            2 – Não 

QUANTOS? 

1 – 1 

2 - MAIS DE 1 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

5) QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 

1 – Analfabeto                         2 - Anos iniciais incompleto     3 - Anos iniciais completo 

4 - Anos finais incompleto5 - Anos finais completo           6 - Ensino médio incompleto  

7 - Ensino médio completo     8 - Ensino superior (incompleto ou completo) 

Legenda: 

Anos iniciais: Fundamental I (1º ao 5º ano) 

Anos finais: Fundamental II (6º ao 9º) 

 

 

 

(     ) 

6) PROFISSÃO DO CUIDADOR:__________________________________________________________________ 

7) QUANTAS PESSOAS MORAM NASUA CASA, CONTANDO COM VOCÊ? 

1 – 2 pessoas2 – De 3 até 5 pessoas3 – Mais de 5 pessoas 

 

 

 (     ) 

 

8) QUAL A RENDA DA SUA FAMILIA, CONTANDO COM A SUA? 

1 -Menos de 1 salário mínimo                            2 - 1 salário mínimo  

3 - 2 a 3 salários mínimos                                  4 -  Mais de 3 salários mínimos 

 

 

 (     ) 

 

9) VOCÊ OU ALGUÉM NA CASA MARISCA? 

1 – Sim                            2 – Não 

 

(     ) 

10) VOCÊ SENTE MEDO DA OCORRÊNCIA DE ALGUM ACIDENTE NAS INDÚSTRIAS 

OU DOENÇAS CAUSADAS PELA POLUIÇÃO?  

 

1 – Sim                         2 – Não   

 

SENTE ANSIEDADE POR ISSO? 

 

1 – Sim                        2 – Não                      

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 
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BLOCO 2–LOCAL DE MORADIA 

1) QUANTO TEMPO VOCÊS MORAM NA LOCALIDADE? 

1 –Até1 ano                            2 – 1 ano até 5 anos                3 – 5 anos até 10 anos                                                  

4 – Mais de 10 anos                  5 – A vida toda                       6 – Não sabe 

 

 
(     ) 

 

2) DURANTE A GESTAÇÃO DA MÃE, MORAVA NA LOCALIDADE? 

1 - Sim                      2 – Não              3- Não sabe 

 

(     ) 

 

3) QUANTOS CÔMODOS TÊMA CASA? 

 

1 – 2                   2 – 3                   3 – 4                     4 – 5                5 – Mais de 5 

 

(     ) 

 

4) A CASA É VENTILADA? 

1 – Sim                            2 – Não 

 

(     ) 

 

5) COMO É O CHÃO DA CASA? 

1 – Piso              2 – Cerâmica                  3 – Chão batido4 – Cimento                      5 – Taco             6 

– Não sabe      7 - Outro ________________ 

 

 

(     ) 

 

6) COMO É O TETO DA CASA? 

1 – Cimento/lage2 – Telha               3 – Eternit4 – Madeira            5 – Zinco                          6 – Não 

sabe                        7 - Outro ________ 

 

 

(     ) 

 

7) COMO SÃO AS PAREDES DA CASA? 

1 – Bloco com reboco              2 – Bloco sem reboco               3 – Alvenaria com reboco  4 – 

Alvenaria sem reboco                  5 – Madeira com reboco              6 – Madeira sem reboco   

7 – Taipa com reboco                   8 – Taipa sem reboco                    9 – Zinco com reboco                      

10 – Zinco sem reboco   11 – Não sabe12 - Outro _____ 

 

 

(     ) 

 

8) QUAL O TIPO DE ILUMINAÇÃO DA SUA CASA? 

1 – Elétrica       2 – Querosene  3 – Gás            4 – Não sei       5 - Outro _______ 

 

(     ) 

 

9) QUAL O TIPO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA? 

1 – Rede pública         2 – Fonte      3 – Chafariz 4 – Cisterna                 5 – Poço                   

6 – Não sabe               7 - Outro _______________ 

 

 

(     ) 

 

10) COMO É A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NA CASA? 

1 – Nunca falta2 – Falta de vez em quando 3 – Falta sempre 

4 – Só é disponível algumas horas por dia              5 – Não sabe 

 

(     ) 

 

11) TEM BANHEIRO NA CASA? 

1 – Sim                            2 – Não 

 

(     ) 

 

12) PARA ONDE VAI O ESGOTO DA CASA? 

1 – Rede pública         2 – Fossa    3 – Solo 4 – Rio/Riacho                  5 – Não sabe               6 - Outro 

_______________ 

 

 

(     ) 
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13) USA INSETICIDA EM CASA? 

 

1 – Sim                      2 – Não  

QUAL A FREQUÊNCIA? 

1 – Todos os dias da semana            2 – Até 3 vezes na semana     3 – Até 5 vezes na semana                                

 

(     ) 

 

 

 (     ) 

14) TEM COLETA DE LIXO ONDE MORA? 

1 – Sim 2 – Não               

QUAL A FREQUÊNCIA? 

1 – Todos os dias da semana            2 – Até 3 vezes na semana     3 – Até 5 vezes na semana                                

 

(     ) 

 

(     ) 

 

15) COMO É A PAVIMENTAÇÃO DA SUA RUA? 

1 – Asfalto      2 – Paralelepípedo  3 – Barro ou cascalho  4 – Não tem pavimentação              5- Não 

sabe 

 

 

(     ) 

 

16) NA LOCALIDADE ONDE MORA TEM INDÚSTRIA OU LOCAL DE EXPLORAÇÃO 

DE PETRÓLEO? 

1 – Sim                        2 -  Não                    3 – Não sabe 

 

 

(     ) 

 

17) NA RUA ONDE MORA TEM MUITOS VEÍCULOS CIRCULANDO? 

1 – Sim                            2 -  Não 

 

(     ) 

 

18) NA LOCALIDADEONDE MORA JÁ TEVE ALGUM DERRAME DE PETRÓLEO 

(ÁGUA OU SOLO)? 

1 – Sim2 -  Não 

QUANDO OCORREU O ÚLTIMO DERRAMAMENTO? 

1 - 1 mês atrás 2 – 3a 6 meses atrás       3 - 1 ano atrás      4 - Mais de 1 ano atrás 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

19) A CRIANÇA/ADOLESCENTE ENTROU EM CONTATO COM A ÁGUA OU SOLO 

QUE HOUVE O DERRAMAMENTO? 

1 – Sim                            2 -  Não 

 

 

(     ) 

 

20) AO REDOR DA CASA OU PRÓXIMO A ELA TEM ALGUMA CHURRASCARIA, 

PIZZARIA OU COMÉRCIO QUE UTILIZA FORNO A LENHA? 

1 – Sim                            2 -  Não        3 – Não sabe 

 

 

(     ) 
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BLOCO 3–HÁBITOS PESSOAIS E COMPORTAMENTAIS 

1) TEM FORNO À LENHA EM CASA?      

1 – Sim                  2 -  Não 

DESDE QUANDO USA?______________ 

UTILIZA QUANTAS VEZES NA SEMANA?      

1 – 1 vez  2 – Até 3 vezes     3 – Até 5 vezes          4 – Nos fins de semana       5 – Todo dia                 

QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE USOU?      

1 – 1 dia atrás                              2 – 2 dias atrás                  3 – 3 dias atrás 

4 – 4 dias atrás                            5 – 5 dias atrás                  6 – Último fim de semana 

O VIZINHO USA FORNO A LENHA? 

1 – Sim                            2 -  Não3 – Não sabe 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

2) ALGUÉM NA CASA FUMA?      

1 – Sim2 -  Não 

QUANTAS PESSOAS NA CASA FUMAM? 

1 – 1        2 – 2           3 – 3         4 – Mais de 3 

POR DIA, QUANTOS CIGARROS, EM MÉDIA, CADA PESSOA NA CASA FUMA? 

1 – 1 a 5 cigarros                     2 – 6 a 10 cigarros               3 – 11 a 15 Cigarros   

4 – 16 a 20 cigarros                 5 – Mais de 20 cigarros 

FUMA DENTRO DE CASA? 

1 – Sim                             2 -  Não      

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

3) FAZ CHURRASCO EM CASA?      

1 – Sim                  2 -  Não 

O VIZINHO FAZ CHURRASCO NA CASA DELE? 

1 – Sim                          2 -  Não                     3 – Não sabe 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

4) A CRIANÇA/ADOLESCENTETEM O HÁBITO DE ESTAR EM LOCAIS ONDE TEM 

MUITOS VEÍCULOS CIRCULANDO?      

1 – Sim  2 -  Não 

COM QUE FREQUÊNCIA?      

1 –1 vez             2 - 2 a 3 vezes            3 - 4 a 5 vezes             4 – Todo fim de semana 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

5) A CRIANÇA COSTUMA COMER: 

1 – Barro, terra                               2 – Reboco                       3 – Outros__________________ 

4 – Combinação do 1,2 e 3            5 – Não come 

 

 

(     ) 

 

6) A MÃE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE MARISCOU DURANTE A GRAVIDEZ? 

1 – Sim  2 -  Não      3– Não sabe 

USOU ÓLEO QUEIMADO COMO REPELENTE? 

1 – Sim                 2 -  Não               3 – Não sabe    

 

(     ) 

 

(     ) 
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7) VOCÊ QUEIMA LIXO PRÓXIMO A CASA? 

 

1 – Sim 2 -  Não 

 

(     ) 

 

8) O VIZINHO QUEIMA LIXO PRÓXIMO A CASA DELE? 

 

1 – Sim  2 -  Não              3 – Não sabe 

 

(     ) 

 

9) VOCÊ QUEIMA CARVÃO, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL PARA 

ESPANTAR MOSQUITO? 

 

1 – Sim  2 -  Não 

 

 

(     ) 

 

10) O SEU VIZINHO QUEIMA CARVÃO, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO 

MATERIAL PARA ESPANTAR MOSQUITO? 

 

1 – Sim  2 -  Não             3 – Não sabe 

 

 

(     ) 

 

11) A CRIANÇA/ADOLESCENTE USA REPELENTE? 

1 – Sim                       2 -  Não 

QUAL A FREQUÊNCIA DE USO? 

1 – Todos os dias                 2 – Até 3 vezes na semana      3 – Até 5 vezes na semana                                

 

(     ) 
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BLOCO 4–HÁBITOS ALIMENTARES 

1) A CRIANÇA/ADOLESCENTE COME MARISCO?      

1 – Sim               2 -  Não 

QUAL TIPO DE MARISCO? 

1 – Lambreta               2 – Papa-fumo/chumbinho               3 – Siri4 – Peixe                     5 – 

Caranguejo  6 – Todos                                             7 – Outros_______________ 

COM QUE FREQUÊNCIA? 

1 – 1 vez na semana2 - 2 a 3 vezes na semana             3 -  4 a 5 vezes na semana                      4 - 

Todo fim de semana                       5 – 1 vez ao mês                           6 – Mais de 1 mês 

QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE COMEU?      

1 –1 dia atrás                               2 – 2 dias atrás                    3 – 3 dias atrás 

4 – 4 dias atrás                             5 – 5 dias atrás                   6 – Ultimo fim de semana 

7 – 1 mês atrás                             8 – Mais de 1 mês atrás  

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

2) O MARISCO É PREPARADO EM FORNO À LENHA?      

1 – Sim  2 -  Não 

 

(     ) 

 

3) A CRIANÇA/ADOLESCENTE COME COMIDA GRELHADA, DEFUMADA, FRITA OU 

ASSADA?      

1 – Sim                   2 -  Não 

COM QUE FREQUÊNCIA?      

1 – 1 vez na semana             2 - 2 a 3 vezes na semana              3 -  4 a 5 vezes na semana                      

4 - Todos os dias da semana5 – Todo fim de semana 

QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE COMEU?      

1 –1 dia atrás   2 –2 a 3 dias atrás  3 –4 a 5 dias atrás4 – 6 a 7 dias atrás 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

4) A CRIANÇA/ADOLESCENTE COME FEIJÃO? 

1 – Sim 2 -  Não 

COM QUE FREQUÊNCIA?      

1 – 1 vez na semana       2 - 2 a 3 vezes na semana3 -  4 a 5 vezes na semana                      4 - Todos 

os dias da semana5 – Todo fim de semana 

QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE COMEU?   

1 –1 dia atrás2 – 2 a 3 dias atrás                  3 – 4 a 5 dias atrás4 – 6 a 7 dias atrás                        

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 
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BLOCO 5–SAÚDE 
1. GESTAÇÃO 

1) A GRAVIDEZ DA CRIANÇA/ADOLESCENTE FOI PLANEJADA? 

1 – Sim                            2 – Não 

 

(     ) 

 

2) A MÃE REALIZOU PRÉ-NATAL DURANTE A GRAVIDEZ? 

1 – Sim                            2 – Não                           3 – Não sei 

 

(     ) 

 

3) A MÃE PRECISOU UTILIZAR ALGUM MEDICAMENTO DURANTE A 

GESTAÇÃO? 

1 – Sim                            2 – Não                           3 – Não sei 

VOCÊ SABE INFORMAR QUAL MEDICAMENTO E O MOTIVO DO USO? 

__________________________________________________________________________ 

 

(     ) 

 

4) A MÃE FOI HOSPITALIZADA DURANTE A GESTAÇÃO? 

1 – Sim                            2 – Não                           3 – Não sei 

VOCÊ SABE INFORMAR O MOTIVO DA HOSPITALIZAÇÃO? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(     ) 

 

2. PARTO 

5) A CRIANÇA NASCEU DE PARTO: 

1 – Normal  2 – Cesariano3 – Fórceps4 - Não sei 

 

(     ) 

 

6) A CRIANÇA NASCEU: 

1 – À termo(37 a 42 semanas) 2 – Pré-termo (prematuro) 

3 –Pós-termo (Após 42 semanas)      4 - Não sei 

 

 

(     ) 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

7) A CRIANÇA/ADOLESCENTE MAMOU NO PEITO? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

POR QUANTO TEMPO? 

1 – Antes dos 6 meses     2 – Até os 6 meses           3 – Até 1 ano 

4 – Mais de 1 ano        5- Não sei 

E DE FORMA EXCLUSIVA? 

1 – Antes dos 6 meses     2 – Até os 6 meses           3 – Até 1 ano  

4 – Mais de 1 ano        5- Não sei 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

8) DURANTE O DESENVOLVIMENTO, A CRIANÇA/ADOLESCENTE FOI 

ACOMPANHADA ROTINEIRAMENTE POR UM PEDIATRA? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

 

(     ) 

 

9) DURANTE O DESENVOLVIMENTO, A CRIANÇA/ADOLESCENTE ESTÁ 

SENDO ACOMPANHADA ROTINEIRAMENTE POR UM PEDIATRA? 

1 – Sim                            2 – Não                            3 – Não sei 

 

(     ) 
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10) DURANTE O DESENVOLVIMENTO, A CRIANÇA /ADOLESCENTE 

APRESENTOU ALGUMA DOENÇA QUE PRECISOU SER INTERNADO? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

QUAL A DOENÇA? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(     ) 

 

11) DURANTE O DESENVOLVIMENTO, A CRIANÇA/ADOLESCENTE 

PRECISOU REALIZAR ALGUM ATENDIMENTO TERAPÊUTICO 

(FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, 

PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA)? 

1 – Sim                          2 – Não3 – Não sei 

QUAL A RAZÃO DO ACOMPANHAMENTO? 

__________________________________________________________________________ 

 

(     ) 

 

12) A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ FEZ EXAME DE URINA? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

INDICOU ALTERAÇÃO? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

VOCÊ SABE INFORMAR QUAL ALTERAÇÃO? 

__________________________________________________________________________ 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

13) A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ FEZ EXAME DE FEZES? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

INDICOU ALTERAÇÃO? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

VOCÊ SABE INFORMAR QUAL ALTERAÇÃO? 

__________________________________________________________________________ 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

14) A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ FEZ EXAME DE SANGUE? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

INDICOU ALTERAÇÃO? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

VOCÊ SABE INFORMAR QUAL ALTERAÇÃO? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

15) A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ TEVE PARASITOSE? 

1 – Sim                            2 – Não3 – Não sei 

A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ FEZ ALGUM TRATAMENTO COMPLETO 

PARA PARASITOSE PRESCRITO POR MÉDICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

(     ) 

 

 

(     ) 



 
 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO _________________________________ 
 

16) A CRIANÇA/ADOLESCENTE TEM OU JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA 

RESPIRATÓRIO? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe  

QUAIS? 

1 – Asma              2 –Bonquite/Bronquiolite3 – Pneumonia  

4 – Tuberculose             5 – Não sabe  

6 - Outro______________________________________ 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

17) A CRIANÇA/ADOLESCENTE TEM OU JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA 

PARA DORMIR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe  

FEZ ALGUM TRATAMENTO DO SONO? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe  

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

18) QUANDO BEBÊ, A CRIANÇA/ADOLESCENTE DEMOROU PARA SENTAR 

(ATÉ O 6º MÊS COM APOIO)? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

 

(     ) 

19) A CRIANÇA/ADOLESCENTE ENGATINHOU ANTES DE ANDAR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

(     ) 

20) QUANDO BEBÊ, A CRIANÇA/ADOLESCENTE DEMOROU PARA ANDAR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

VOCÊ LEMBRA COM QUANTOS ANOS A CRIANÇA/ADOLESCENTE 

COMEÇOU A ANDAR? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(     ) 

21) A CRIANÇA/ADOLESCENTE DEMOROU PARA FALAR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

VOCÊ LEMBRA COM QUANTOS ANOS A CRIANÇA/ADOLESCENTE 

COMEÇOU A FALAR? 

__________________________________________________________________________ 

 

(     ) 

22) VOCÊ COMPREENDE O QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE FALA? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

(     ) 

23) A CRIANÇA/ADOLESCENTE PRESTA ATENÇÃO NO QUE OCORRE AO 

SEU REDOR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

 

(     ) 

24) A CRIANÇA/ADOLESCENTE FAZ AS SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA 

(TOMAR BANHO, COMER) SOZINHO OU PRECISA DE AJUDA? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

 

(     ) 

25) A CRIANÇA/ADOLESCENTE FREQUENTOU CRECHE? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

 

(     ) 



 
 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO _________________________________ 
 

26) A CRIANÇA/ADOLESCENTE ENTROU NA ESCOLA: 

1 – ANTES DOS 3 ANOS           2 – COM 3 ANOS3 – APÓS OS 3 ANOS 

27) A CRIANÇA/ADOLESCENTE TEM DIFICULDADE NA ESCOLA? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

QUAIS? 

1 –Leitura            2 – Escrita   3 – Cálculo    

4 – Relação com os colegas      5 – Atenção  6 – Não sabe 

7 - Outro _________________________________________ 

A CRIANÇA/ADOLESCENTE JÁ PRECISOU REPETIR ALGUM ANO 

ESCOLAR? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

QUANTAS VEZES? 

1 – 1                            2 – 2                     3- Mais de duas vezes 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

 

 

 

 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

28) A CRIANÇA/ADOLESCENTE UTILIZA ALGUM MEDICAMENTO 

DIARIAMENTE? 

1 – Sim                            2 – Não                         3 – Não sabe 

VOCÊ SABE INFORMAR O NOME E O MOTIVO DO USO? 

___________________________________________________________________ 

 

 

(     ) 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 
Olá, 

Convidamos você para participar da pesquisa chamada “Exposição a poluentes 

químicos de origem industrial e desenvolvimento escolar e cognitivo em escolares de 

comunidades marisqueiras da Baía de Todos os Santos”, coordenada pela professora Tânia 

Mascarenhas Tavares da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A pesquisa quer saber se você está exposto a alguns produtos químicos e tóxicos que 

podem ser encontrados na fumaça que sai do fogão à lenha da sua casa, quando queimamos 

lixo, quando acendemos uma fogueira, do carvão que a gente usa para fazer churrasco, da 

fumaça que sai do fundo dos carros, dos barcos, do óleo que a gente derrama na água, do óleo 

que a gente queima e passa na pele para espantar mosquitos e do lixo que as fábricas jogam na 

água, no ar e na terra. Além disso, essa pesquisa também quer saber como você está indo na 

escola e como está a sua atenção, memória, aprendizado, leitura, escrita, habilidades para a 

matemática e percepção. 

 Para que a gente possa fazer essa pesquisa, vamos precisar de um pouco do seu xixi, 

que vai ser coletado na sua casa e entregue aos pesquisadores, na sua escola, no dia combinado. 

Vamos fazer algumas perguntas sobre você para o seu responsável e depois disso, você vai 

fazer uns testes, que são jogos que tem perguntas e brincadeiras de ler e escrever. Precisamos te 

dizer que quando você estiver fazendo os testes e os jogos, você pode se sentir cansado, ou sem 

vontade ou até perceber que você tem dificuldades. Se você sentir isso e não quiser mais fazer, 

os pesquisadores vão parar de fazer na mesma hora.  

Queremos que você saiba que você participa da pesquisa se você quiser. E se durante a 

pesquisa você não quiser mais participar, você pode sair a qualquer momento. Ninguém vai 

ficar chateado com você. Estamos nos comprometendo com você e, por isso, se você sofrer 

com qualquer coisa relacionada à pesquisa vamos dar um jeito de te ajudar com isso. Todas as 

informações que a gente tiver de você estará protegida, será guardada em segredo para que 

ninguém possa ver sem permissão. Para garantir que você se sinta seguro, os testes serão feitos 

em uma sala dada pela escola. Você deve saber que nem você e nem seu responsável vão pagar 

ou receber dinheiro para participar da pesquisa e que o resto do seu xixi será jogado no vaso 

sanitário da Universidade Federal da Bahia.  

Todos os dados da pesquisa ficarão na Faculdade de Medicina, onde a professora Tânia 

trabalha, e será guardado por cinco anos. Depois disso, vamos cortar tudo e jogar fora no lixo.  

Se você tiver qualquer dúvida ou quer mais informações, pode ligar para a professora Tânia. Os 

telefones são: (71) 3247-4496 / (71) 98860-4496. Você também pode mandar um e-mail para 

ela. O e-mail é: tavares.m.tania@gmail.com. E se você preferir, você pode ir onde a professora 

trabalha. O endereço é: Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, s/n, 

Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Você também pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) que aprovou esta pesquisa, o CEP FMB/UFBA, no telefone: (71) 3283-5564, e-

mail: cepfmb@ufba.br, no endereço: Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de 

Jesus, s/n, Centro Histórico, CEP 40.026-010, Salvador, Bahia.  
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Se você quiser participar dessa pesquisa, a gente vai preencher esse termo em duas vias, 

que tem as mesmas informações e uma cópia vai ficar com você como prova da sua 

participação na pesquisa.   

 

Município - BA, ___ de ________de 2019. 

 

Entendi tudo o que foi explicado no termo e quero participar da pesquisa.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura ou polegar direito do participante do estudo 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante do estudo 

___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

http://www.medicina.ufba.br/


APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Medicina da Bahia 

Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho 

Largo do Terreiro de Jesus, s/n. Centro Histórico 

40.026-010 Salvador, Bahia, Brasil 

Tel.: 55 71 3283.5573 

     http://www.medicina.ufba.br|medicina@ugfba.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Olá, 

Convidamos você e a criança e/ou adolescente de sua responsabilidade para participar 

da pesquisa “Exposição a poluentes químicos de origem industrial e desenvolvimento 

escolar e cognitivo em escolares de comunidades marisqueiras da Baía de Todos os 

Santos”, coordenada pela professora Tânia Mascarenhas Tavares da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A pesquisa pretende estudar a exposição de crianças e adolescentes de comunidades 

marisqueiras da Baía de Todos os Santos a alguns produtos químicos e tóxicos que podem ser 

encontrados na fumaça que sai do fogão à lenha, da queima de lixo, da fogueira, do carvão 

usado para fazer churrasco, do escapamento dos carros, dos barcos, do óleo que é derramado na 

água, do óleo queimado que é passado no corpo para espantar mosquitos e do lixo lançado na 

água, no ar e na terra pelas fábricas. Além disso, a pesquisa pretende estudar como a criança 

e/ou adolescente está indo na escola e como estão os seus processos de atenção e memória. 

Essa pesquisa pode contribuir para a saúde das crianças e adolescentes das comunidades do 

estudo e para a criação de ações que melhorem a saúde das pessoas e do meio ambiente.  

Para que essa pesquisa aconteça, vamos precisar de um pouco do xixi da criança e/ou 

adolescente, coletado na sua casa e entregue aos pesquisadores, na escola, no dia marcado. 

Você também responderá algumas perguntas sobre a criança e/ou adolescente. Além disso, a 

criança e/ou adolescente irá fazer um desenho sobre o meio ambiente em que vive e alguns 

testes, que são perguntas e jogos de atenção e memória. 

É possível que você e a criança e/ou adolescente não queiram participar da pesquisa. 

Esclarecemos que a participação de todos é totalmente voluntária, podendo você e ele (a) não 

querer participar ou desistir a qualquer momento, sem que isto cause qualquer problema, 

penalização ou prejuízo à criança ou adolescente ou a continuidade dos benefícios da pesquisa. 

É possível também que quando você estiver respondendo as perguntas, você sinta vergonha. Se 

isso acontecer, vamos respeitar o seu sentimento e não vamos insistir na pergunta. Você é livre 

para não responder. Devemos te alertar que você pode ficar cansado (a) por causa da 

quantidade de perguntas. Se isso acontecer, você poderá fazer uma pausa e voltar a responder 

quando sentir vontade. Devemos te alertar também que você pode sentir que não tem 

privacidade quando estiver respondendo as perguntas ou quando a criança e/ou adolescente 

estiver fazendo os testes, por ser na escola onde ele (a) estuda. Para que isso não aconteça, a 

escola vai ceder uma sala reservada. Além disso, existe uma chance da criança e/ou adolescente 

se sentir cansado, desmotivado e/ou perceber a dificuldade que tem. Esclarecemos que esses 

testes não vão causar mal e caso a criança e/ou adolescente peça para parar, o pesquisador irá 

parar imediatamente. Existe uma chance de as informações serem vazadas e pensando nisso, 

vamos tomar algumas precauções, como: colocar código em cada questionário e teste; depois 

de respondidos e feitos serão colocados em um envelope, que será fechado; só quem vai ter 

acesso às informações que você fornecer é o grupo de pesquisa; e os xixis serão colocados em 

local seguro, sem que outras pessoas possam ter acesso e o resto dos xixis serão jogados nos 

vasos sanitários da UFBA. 
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Garantimos que caso aconteça qualquer tipo de dano a você ou a criança e/ou 

adolescente, vocês serão indenizados (as) e reparados (as) por isso. Garantimos ainda, que nem 

você e nem a criança e/ou adolescente vão pagar ou receber dinheiro para participar do estudo e 

caso você tenha qualquer despesa, vamos te devolver o que gastou. Esclarecemos que as 

informações da criança e/ou adolescente serão usadas para pesquisas, eventos científicos e 

publicações de artigo e estarão seguras com o mais absoluto sigilo. O sigilo de todas as 

informações e a privacidade de todos os participantes serão mantidos durante todas as fases da 

pesquisa. Informamos que como devolutiva aos participantes do estudo e da comunidade a qual 

ele faz parte, vamos: comunicar aos participantes todos os resultados encontrados e dados 

obtidos; dar aos participantes documentos sobre os dados e resultados encontrados; acionar as 

Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, Secretarias Municipal e Estadual de Educação e o 

Ministério Público para que, junto com a comunidade, se crie soluções de intervenção e 

vigilância para prevenir doenças e promover saúde; oferecer oficinas com palestras, cursos e 

eventos, para vocês aprenderem mais sobre a saúde das pessoas e do meio ambiente; e 

encaminhar as crianças e adolescentes para serviços especializados, se for necessário. 

O Programa de Pós Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal da Bahia vai oferecer ao pesquisador responsável um local 

seguro para que o material de pesquisa fique guardado durante cinco anos e, depois desse 

período, será picotado e descartado. Caso você tenha qualquer dúvida ou queixa ou precise de 

mais informações, você pode procurar o pesquisador responsável, a professora Tânia 

Mascarenhas Tavares, no Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho 

(PPGSAT), telefones: (71) 3247-4496 / (71) 98860-4496, e-mail: tavares.m.tania@gmail.com, 

no endereço: Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, s/n, Pelourinho, 

Centro Histórico de Salvador, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que aprovou 

esta pesquisa, o CEP FMB/UFBA, no telefone: (71) 3283-5564, e-mail: cepfmb@ufba.br, no 

endereço: Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, s/n, Centro Histórico, 

CEP 40.026-010, Salvador, Bahia. Caso você queira participar dessa pesquisa, informamos que 

esse termo será preenchido em duas vias, que tem as mesmas informações e uma cópia vai ficar 

com você como prova da sua participação na pesquisa.   

 

Município - BA, ___ de ________de 2019. 

 

Entendi tudo o que foi explicado no termo e quero participar da pesquisa.  

Nome completo:___________________________________________________________ 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):________________________________________ 

Pesquisador responsável: Tânia Mascarenhas Tavares 

Assinatura do Pesquisador responsável:__________________________________________ 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

EXPOSIÇÃO A POLUENTES QUÍMICOS DE ORIGEM INDUSTRIAL E
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E COGNITIVO EM ESCOLARES DE
COMUNIDADES MARISQUEIRAS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS.

Tania Mascarenhas Tavares

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

2

17718019.0.0000.5577

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.548.099

DADOS DO PARECER

Diversos elementos e substâncias emitidas por exploração e refino de petróleo e por indústrias diversas são

carcinogênicos ou tóxicos aos humanos. A parcela da população mais suscetível aos efeitos tóxicos são

crianças. Inúmeros estudos indicam que alguns poluentes como o chumbo e os hidrocarbonetos policíclicos

aromáticos (HPAs), entre outros, causam danos ao desenvolvimento neurológico de crianças e

adolescentes. Nas últimas décadas, as comunidades tradicionais de pesca artesanal no norte da Baía de

Todos os Santos (BTS) vêm sendo expostas a inúmeros poluentes industriais provenientes da produção e

refino de petróleo no município de São Francisco do Conde, de indústrias multisetoriais do Centro Industrial

de Aratu, nos municípios de Simões Filho e Candeias, do Polo Petroquímico, no município de Camaçari, e

de quatro portos dedicados a produtos industriais. Diversos estudos comprovaram a presença no ar, na

água, sedimento, solo e pescados de um grande número de poluentes resultantes dessas atividades HPAs,

o chumbo e outros elementos tóxicos. Parte das comunidades mais afetadas pela poluição industrial está

situada em outros municípios não industrializados, mais pobres, que recebem os malefícios das indústrias e

não goza dos benefícios sociais propiciados pela arrecadação de impostos e dos royalties da produção de

petróleo.

“São previstos quatro estudos transversais nas populações de escolares de 5 a 14 anos em escolas

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Largo do Terreiro de Jesus, s/n
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UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3283-5567
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de cada uma das seguintes comunidades marisqueiras com alunato médio por localidade de 90 a 100

alunos: Caípe, e Ilha de Maré, expostas à poluição industrial, e Berlinque/Ponta Grossa e Tairu, com baixa

exposição. As populações controles estão em áreas sem influência de indústrias ou de prospecção de gás e

petróleo, presença reduzida de outras fontes de poluição não industrial (tráfego veicular, produção de

carvão, queima de lixo, entre outras), prática da pesca artesanal e consumo de frutos do mar provenientes

de áreas não contaminadas“. Critério de Inclusão: “Residir nas localidades estudadas do nascimento até a

data do estudo. E star matriculado (a) em alguma escola selecionada. Possuir entre 5 e 14 anos. Receber

autorização escrita dos responsáveis para participar do estudo. Critério de Exclusão: Possuir problemas

neurológicos ou psiquiátricos relatados previamente (crises epilépticas, traumatismos crânio-encefálicos,

encefalite, rebaixamento mental, entre outros)“. Tamanho da população do estudo: 830

PRIMÁRIO

Determinar os níveis urinários dos principais elementos tóxicos e HPAs em crianças e adolescentes de duas

comunidades marisqueiras da BTS expostas a poluentes industriais (comunidades alvo) e de uma

comunidade com baixa exposição (comunidade controle), e correlacioná-los com o desempenho escolar e

habilidades cognitivas.

SECUNDÁRIOS

1.Determinar os níveis de HPAs absorvidos, utilizando 1-hidroxipireno e 16 HPAs prioritários em urina como

bioindicadores de HPAs metabolizados e não metabolizado, respectivamente, nessas crianças e

adolescentes;

2.	Determinar os níveis de absorção de elementos tóxicos (chumbo, cádmio, manganês, arsênio, mercúrio,

cobre, cromo e níquel), usando urina como bioindicador nessas crianças e adolescentes;

3.	Avaliar o desempenho escolar e habilidades cognitivas dessas crianças;

4.	Buscar correlações entre desempenho escolar e habilidades cognitivas e a absorção de HPAs e de

elementos tóxicos nessas crianças e adolescentes.

Objetivo da Pesquisa:
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RISCOS

“As crianças podem sentir fadiga, desmotivação e/ou perceber a dificuldade que eles apresentam devido

aos testes de avaliação do desempenho escolar e habilidades cognitivas. Os responsáveis podem sentir

vergonha por conta de algumas perguntas do questionário. Sensação de falta de privacidade pelo

questionário ser aplicado na escolar. Vazamento de informações“.

BENEFÍCIOS

“Palestras visando explicar os resultados encontrados em cada comunidade (alvo e controle). É através

dessas palestras que a população será empoderada para, em comunhão com os pesquisadores, pensarem

em estratégias para melhorar a qualidade de vida local. Concessão de laudos individuais contendo os dados

das análises químicas e de laudos sobre o desempenho escolar e as habilidades cognitivas das crianças, e

seu significado (valores de normalidade e de alteração). Crianças que apresentarem exames alterados

serão inicialmente encaminhadas para avaliações específicas na Clínica-escola de fonoaudiologia da

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e serão ofertados treinamentos para os cuidados com a saúde e

melhora da qualidade de vida, pela fonoaudióloga Morgana Rangel, para os profissionais de saúde, da

educação e responsáveis pela criança. Informar às Secretarias Municipais de Saúde e Educação dos

municípios sobre o desempenho escolar dos alunos matriculados nas regiões estudadas. Informar às

Secretarias Municipais de Saúde e Educação sobre os níveis das doses internas em crianças e

adolescentes nas regiões estudadas. Alertar Secretarias Municipais de Saúde e Educação para que, em

conjunto com a comunidade, se construa soluções de intervenção e vigilância para a prevenção de

doenças, promoção da saúde e ampliação do cuidado na rede de ensino público. Reuniões escolares com a

proposta de capacitar professores visando efetivar a inclusão escolar de crianças com dificuldades

cognitivas, além de pensar em estratégias promovedoras de melhora no desempenho escolar das crianças.

Apontar a necessidade de um programa de saúde pública voltada para a infância local. Repassar para o

Ministério Público Estadual os resultados da pesquisa para subsidiar tecnicamente processos ajuizados e

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) de processos a serem ajuizados. No caso de identificação de

correlações positivas entres distúrbios cognitivos e poluentes emitidos nos municípios onde operam as

indústrias (Simões Filho, Camaçari. Dias DÁvila, Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde),

elaborar um relatório gerencial para as Secretarias Municipais de Saúde e Educação dos municípios

participantes do estudo (Salvador, Vera Cruz e S. Francisco do Conde), com a finalidade de exigirem

reparos e redução de emissões“.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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O  estudo está muito bem estruturado e embasado em literatura científica pertinente à investigação. observa

ainda, as normas éticas vigentes dispostas na resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do conselho nacional de

saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. a pesquisa possui um considerável grau de relevância

para a população das comunidades marisqueiras, vivendo em ambientes contaminados por poluentes

resultantes das atividades industriais de exploração de refino e petróleo, na medida em que, poderá trazer

informações para se entender a problemática desses contaminantes e seu impacto no desenvolvimento

cognitivo de crianças e adolescentes escolares. Ético.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Folha  de rosto – ADEQUADO

Termo  de compromisso do pesquisador  responsável-  ADEQUADO

Termo  de compromisso sigilo e confidencialidade dos pesquisadores- ADEQUADO

Cartas  de anuências –Diretores das escolas de ilha de maré  – ADEQUADO

Declaração  de infraestrutura - ADEQUADO

TCLE responsáveis por pacientes – ADEQUADO

Termo  de assentimento – ADEQUADO

Cronograma  – ADEQUADO

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.

Recomendações:

Não há pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

-O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu

Considerações Finais a critério do CEP:
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consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado

(Res. 466/12 CNS/MS) e deve receber uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na

íntegra, por ele assinado.

-O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e descontinuar o

estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou (Res. 466/12

CNS/MS), aguardando seu parecer, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao participante ou

quando constatar a superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram ação

imediata. No cronograma, observar que o início do estudo somente poderá ser realizado após aprovação

pelo CEP, conforme compromisso do pesquisador com a resolução 466/12 CNS/MS.

-O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do

estudo. É papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave

ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e enviar notificação ao CEP e à Agência Nacional de

Vigilância Sanitária - ANVISA - junto com seu posicionamento.

-Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e

sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas.

-Relatórios PARCIAIS devem ser apresentados ao CEP SEMESTRALMENTE e FINAL na conclusão do

projeto.

-Assegurar aos participantes da pesquisa ou sua população fonte os benefícios resultantes do projeto, seja

em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa (466/12

CNS/MS).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1398621.pdf

29/08/2019
15:32:33

Aceito
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Cronograma CRONOGRAMA02.docx 29/08/2019
15:32:05

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEASSENTIMENTO.doc 29/08/2019
15:31:05

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Outros CARTARESPOSTARECOMENDACOES
CEP.doc

29/08/2019
15:28:32

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

BROCHURAINVESTIGADOR02.docx 29/08/2019
15:26:40

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTADEANUENCIASECRETARIAED
UCACAOSSA.pdf

29/08/2019
15:21:20

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Folha de Rosto FOLHADEROSTOFMB.pdf 21/07/2019
23:08:27

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTAANUENCIAIPA.pdf 17/07/2019
23:49:13

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Orçamento ORCAMENTO.docx 17/07/2019
23:46:47

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração do
Patrocinador

TERMODEFINANCIAMENTO.pdf 17/07/2019
23:46:38

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DECLARACAODEPESQUISADORES.p
df

17/07/2019
23:46:23

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTADEANUENCIASAOFRANCISCO
DOCONDE.pdf

17/07/2019
23:45:52

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTADEANUENCIAARTEESABER.pd
f

17/07/2019
23:45:22

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTAANUENCIAVERACRUZSECRET
ARIA.jpg

17/07/2019
23:45:06

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTAANUENCIAVERACRUZPROMA
R.pdf

17/07/2019
23:44:43

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTAANUENCIAILHADEMAREPROM
AR.pdf

17/07/2019
23:44:34

Tania Mascarenhas
Tavares

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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SALVADOR, 02 de Setembro de 2019

Eduardo Martins Netto
(Coordenador(a))

Assinado por:
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