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Introdução

   O presente trabalho visou diagnosticar o nível de 
deterioração ambiental, em uma área urbana, a fim de 
se estabelecer diretrizes que possam orientar a 
organização da população que lá reside e 
principalmente as ações da administração municipal, 
visto que a busca pelo ideal de uma cidade saudável e 
preservadora de seus recursos, em busca da diminuição 
de infestação ou a ocorrência de vetores de doenças, 
neste caso o mosquito da dengue que é motivo de 
inúmeros trabalhos de pesquisa. 

Tendo como objetivo avaliar os fatores de risco da 
deterioração ambiental, georreferenciando as casas que 
foram aplicadas os questionários favorecendo um 
estudo da qualidade de vida de seus moradores.

Material e métodos

A área de estudo (Aluíso Pinto) localiza-se no 
município de Garanhuns (PE). Para a realização deste 
trabalho utilizaram-se Material de Escritório 
(computador, impressora, CD-ROM, marca texto), 
questionários de diagnóstico ambiental, em nível de 
área urbano e Material para Campo (câmera fotográfica 
digital, mapa de localização e GPS de Navegação -
Garmin). Na elaboração do Diagnóstico Ambiental, 
seguiram-se a metodologia citada em Rocha & Kurtz 

(2001). No levantamento do número total de casas na área 
em estudo, utilizou-se a amostragem citada em Fagerholm 
apud Capeletto (1993), totalizando 93 questionários e 
depois realizado sorteios aleatórios (Sistema Randomizado) 
para identificar as casas que foram aplicadas os 
questionários na área de estudo.

Na avaliação da situação ambiental foram elaborados 93 
questionários com parâmetros (perguntas) em nível urbano, 
procurando identificar as contribuições que levarão a 
ocorrência do mosquito da dengue em seguida ocasionando 
a deterioração ambiental no bairro, de acordo com os 
fatores e suas variáveis.

A cada variável atribuíram-se valores, onde o maior 
número representou a maior deterioração e os valores 
menores, menor deterioração. Na tabulação de dados 
agruparam-se os códigos e repetiram-se aqueles que 
ocorreram com maior freqüência no Bairro Aluíso Pinto.

Os Valores Significativos encontrados (moda) foram 
anotados e analisados entre os Valores Mínimos e Máximos 
de codificação. Para o Cálculo das Unidades Criticas de 
Deterioração foi utilizada a Equação da Reta: y = a.x + b; 
onde: y = Unidade Critica de Deterioração Ambiental para 
a Dengue, que varia de 0 a 100%; x = valor significativo 
encontrado; a e b = coeficiente da equação da reta.

Através de questionários a nível urbano foram 
levantados 13 parâmetros ambientais (Tabela 1). que 
favorecem a ocorrência da dengue devido ao nível de 
deterioração ambiental. Para cada elemento foi atribuído 
um valor ponderado, onde o menor valor (menor 
deterioração ou ausência de deterioração) ou maior valor 



(maior deterioração). A tabulação de dados consistiu
no agrupamento de quesitos e repetição daqueles de 
maior freqüência.

Os valores significativos encontrados (moda) foram 
anotados e analisados entre os valores mínimos e 
máximos para em seguida a sua codificação. Esses 
valores, juntamente com a equação da reta definiram a 
unidade crítica de deterioração ambiental.

Resultados e discussão

    O valor calculado para a Deterioração Ambiental da 
Dengue (Fig.1) permite as seguintes interpretações, 
análises e prognósticos:
11.. O valor máximo tolerável para a unidade de 

planejamento (no caso o Bairro Aluíso Pinto é de 
10%).

22.. A cada ano deverá ser realizado o monitoramento 
ambiental da dengue para o Bairro Aluíso Pinto, 
onde se observará:

a) Se aumentar o valor da Deterioração Ambiental 
para Dengue significa que deverão ser 
implementadas medidas enérgicas e urgentes em 
nível melhorias de saneamento, lixo e esgoto;

b) Se o valor da Deterioração Ambiental para a 
Dengue permaneceu inalterável (24,3%) significa 
que ficou “estanque” o processo de deterioração 
ambiental;

c) Se o valor da Deterioração Ambiental para a 
Dengue diminuiu significa que o processo de
deterioração diminuiu e que as medidas adotadas, 
através dos prognósticos deram resultados;

d) Se o valor da Deterioração Ambiental para a 
Dengue alcançar valor menor que 10% significa que 
o Bairro Aluíso Pinto atingiu seu equilíbrio 
ambiental e de qualidade de vida.

O monitoramento permitirá avaliar previsões “para 
quando” se terá à recuperação ambiental desta unidade 
de planejamento.

     A metodologia utilizada neste trabalho permitiu 
avaliar a realidade ambiental da Dengue do Bairro 
Aluíso Pinto, inclusive a identificação georreferenciada 
das casas, onde foram realizados os 93 questionários.

Sugere-se para melhoria da qualidade de vida dos 
moradores e pela diminuição dos focos do mosquito da 
dengue como conseqüência menos casos positivo da 
dengue como:

a) Participação dos moradores em organização (ou 
associação) de bairros e comunidades, voltadas à 
participação em eventos que proporcione a busca 
de melhorias na qualidade de vida através da 
educação ambiental;

b) Melhorar a coleta de lixo, sabendo a coleta é 
somente nas: segunda-feira, quarta-feira e sexta-
feira da semana, mas que também existem casas 
que não são coletados os lixos.

c) Existência de casos positivos de dengue clássica e 
hemorrágica, sugerindo-se um periódico 
específico de combate ao mosquito;

d) Recomenda-se a manutenção das ruas e esgotos, 
eliminação de lixos localizados em terrenos 
abandonados;

e) Fazem-se necessárias freqüentes vistorias de 
agente de endemias para enfocar o conhecimento 
para a população do bairro dos riscos que 
ocasionam o mosquito da dengue;

f)  Aconselha - se aos moradores terem mais cuidado 
quanto ao armazenamento de água em suas 
moradias, devido à formação de criadores do 
mosquito da dengue;

g) Aconselha-se a Prefeitura Municipal de 
Garanhuns a realizar um monitoramento a cada 
ano observando o processo de estabilização, 
decréscimo ou aceleração da deterioração 
ambiental da dengue;

Sugere-se realizar um Dossiê de Ambiência, onde todos 
os problemas ambientais do município serão levantados por 
ordem de prioridade de equacionamento para servir de 
suporte de tomada de decisões.
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Tabela 1. Resultado do Diagnóstico e Unidade Crítica de Deterioração.

Figura 1. Deterioração Ambiental para Dengue no bairro Aluíso Pinto, Garanhuns (PE).

VALORES SIGNIFICATIVOS
Questões INDICADORES

Encontrado Mínimo Máximo
01 Tipo de residência 2 1 2
02 Moradia possui mosquitos 2 1 2
03 Coleta de lixo no bairro 1 1 4
04 Possuem mosquitos na escola 1 1 2
05 Tipo de Dengue 1 1 3
06 Visita de Agentes de Endemias na moradia 1 1 2
07 Agentes de Endemias transmite informações sobre a Dengue 1 1 2
08 Georreferenciamento da casa - - -
09 Há água armazena na residência 2 1 2

09a) Armazenamento de água na moradia 4 1 4
10 Abastecimento da água armazenada na moradia 1 1 5
11 Criadouros  de mosquitos 1 1 12
12 A pessoa entrevistada ouviu falar em Dengue 1 1 2

13
A pessoa entrevistada ouviu falar em Dengue através de que meios de 
comunicação.

4 1 8

Total do Fator Ambiental (01 a 13) 22 13 50
UNIDADES CRÍTICAS DE DETERIORAÇÃO AMBIENTAL 24,3%


