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 A estação de transbordo tem a função de abrigar
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RESUMO 

 

A estação de transbordo tem a função de abrigar, temporariamente os resíduos gerados pela população
atraiam animais e com eles uma série de doenças conhecidas como zoonose

o presente trabalho é investigar se a área de transbordo localizada em Governador 
se com a presença de animais que causam e/ou transmite

se dados do centro de controle de zoonoses municipal referentesàs ocorrências nos anos de 2017 e 
quatros primeiros meses do ano de 2018 relativos ao entorno da área de transbordo, como também realizou 

com um profissional do referido núcleo.Os dados mostram que os bairros próximos a área de 
overnador Valadares têm uma quantidade maior de ocorrências de pragas urbanas

foram 76 ocorrências registradas no bairro Turmalina, 48 no bairro Palmeiras e cinco registros no bairro Mãe de 
Deus. De janeiro até abril de 2018 foram contabilizados 28 registros no bairro Turmalina

no bairro Mãe de Deus.Com a maior frequência de registros de pragas urbanas no entorno da 
se que a mesma possa atrair animais que são vetores de zoonoses para aquela

O número registrado pode ser ainda maior, dado que em muitos casos, especialmente em relação a animais 
peçonhentos, a população não aciona profissionais levando à ausência de registro. Portanto, é
estudo com amostragem direta para testar essa hipótese, assim como medidas mitigatórias 

para que a população dos bairros envolvidos não corra riscos relativos à saúde.

Doenças; Animais; lixo; Meio Ambiente; Resíduos Sólidos.
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medidas mitigatórias no que diz respeito ao 
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Os animais silvestres, tanto em vida livre como em cativeiro, podem ser 

e portadores de zoonoses de potencial significância na saúde pública, na conservação da vida 

silvestre e em aspectos econômicos (CLEAVELAND et al., 2001)

As doenças dos animais que podem ser transmitidas ao homem representam uma 
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preventiva (BARBOSA, 2011)
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infecções a população por material contaminado entre outros. 

presença de fauna silvestre em determinado local pode significar o surgimento de 

novos casos de doenças parasitárias em humanos (LAISON E RANGEL

desvantagens que há em haver uma estação de transbordo, uma delas é a série
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naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos”
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capacidade de carga maior. Este segundo veículo, de maior porte, é o que transporta o lixo até 

estação de transbordo tem a função de 

abrigar os resíduos gerados pela população, o que se torna benéfico para o município em 

pois, economiza tempo, dinheiro e diminui a poluição atmosférica além de 

minimizar os gases liberados pela queima de combustível, entre outras vantagens. Elapode ser 

um excedente de resíduos, o 

e o lixo for compactado, entre 

e diversos aspectos negativos, 

alimento abundante para animais, possíveis 

em determinado local pode significar o surgimento de 

LAISON E RANGEL, 2005). Diante das 

desvantagens que há em haver uma estação de transbordo, uma delas é a série de doenças que 

Zoonose como:“Doenças ou infecções 

naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos”. (OMS, 2016) 

zoonoses pode se dar através de 

como arranhaduras.Os 

sobre as zoonoses, pois, para alguns tipos dessa 

como a raiva e a leptospirose e para outros eles precisam de um 

hospedeiro invertebrado para realizar uma fase do seu ciclo biológico como a febre amarela e 

Os animais silvestres, tanto em vida livre como em cativeiro, podem ser reservatórios 
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animais que podem ser transmitidas ao homem representam uma 

onstante para as autoridades e profissionais voltados à saúde pública e medicina 
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Neste sentido, o objetivo deste 

a área de transbordo localizada em Governador Valadares-MG, 
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METODOLOGIA 

 

O estudo se baseia em forma de 

do núcleo, como também um levantamento dos dados referentes ao número de ocorrências 

registradas no núcleo de zoonoses de Governador Valadares

Deus e Turmalina ao longo do ano de 20

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

Para início de pesquisa

centro de controle de zoonoses 

Governador Valadares têm uma quantidade maior de ocorrências

bairros mais distantes.  

O coordenador do núcleo

principalmente abrigos e alimentos, tentando assim se esconde

está ativo e conseguir alimento a noite, pois havendo abrigo e alimentação adequada, eles irão 

se reproduzir. E um lugar limpo pode ajudar a diminuir os vetores, mas não 

completamente,como exemplo

limpo, mas se tiver as características necessárias para a alimentação e abrigo dela, que no caso 

é o acumulo de água em determinados lugares já é o suficiente para ele sobreviver e 

reproduzir. 

Um relato importante durante a e

MG ter coleta de lixo todos os dias, alguns moradores deixam acumular lixo em 

residência, e isso influencia

lixo atrair roedores é um 

possível que eles façam suas fezes e urina, sendo que esses excrementos podem passar uma 

série de doenças para o ser humano. 

O núcleo de controle de zoonoses 

escorpião, entre outros animais peçonhentos podem ser considerados 

doenças pelo fato de que o veneno desses animais também afeta na saúde de um ser humano,

O estudo se baseia em forma de referência bibliográfica, entrevista com o coordenador 

do núcleo, como também um levantamento dos dados referentes ao número de ocorrências 

registradas no núcleo de zoonoses de Governador Valadares dos bairros Palmeiras, Mãe de 

ao longo do ano de 2017 e nos quatro primeiros meses

DISCUSSÃO  

Para início de pesquisa que foi realizada uma entrevista, e assim, 

centro de controle de zoonoses que mostram que os bairros próximos a área de transbordo de 

aladares têm uma quantidade maior de ocorrências de pragas urbanas

coordenador do núcleo declarou que os vetores são atraídos por

abrigos e alimentos, tentando assim se esconder na parte do dia que ele não 

está ativo e conseguir alimento a noite, pois havendo abrigo e alimentação adequada, eles irão 

se reproduzir. E um lugar limpo pode ajudar a diminuir os vetores, mas não 

omo exemplo, o mosquito da dengue (AEDES Aegypti), o lugar pode ser bem 

limpo, mas se tiver as características necessárias para a alimentação e abrigo dela, que no caso 

é o acumulo de água em determinados lugares já é o suficiente para ele sobreviver e 

Um relato importante durante a entrevista foi que, apesar de Governador Valadares

MG ter coleta de lixo todos os dias, alguns moradores deixam acumular lixo em 

influencia por atrair baratas, ratos, entre os mais diversos animais

é um grave problema, pois na sua rota para roer alimentose pode ser 

possível que eles façam suas fezes e urina, sendo que esses excrementos podem passar uma 

série de doenças para o ser humano.  

de controle de zoonoses considera que animais como cobra, 

, entre outros animais peçonhentos podem ser considerados 

pelo fato de que o veneno desses animais também afeta na saúde de um ser humano,
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bibliográfica, entrevista com o coordenador 

do núcleo, como também um levantamento dos dados referentes ao número de ocorrências 

dos bairros Palmeiras, Mãe de 

nos quatro primeiros meses do ano de 2018. 

e assim, obteve os dados no 

mostram que os bairros próximos a área de transbordo de 

de pragas urbanasdo que os 

declarou que os vetores são atraídos por diversos fatores, 

r na parte do dia que ele não 

está ativo e conseguir alimento a noite, pois havendo abrigo e alimentação adequada, eles irão 

se reproduzir. E um lugar limpo pode ajudar a diminuir os vetores, mas não 

), o lugar pode ser bem 

limpo, mas se tiver as características necessárias para a alimentação e abrigo dela, que no caso 

é o acumulo de água em determinados lugares já é o suficiente para ele sobreviver e 

ntrevista foi que, apesar de Governador Valadares-

MG ter coleta de lixo todos os dias, alguns moradores deixam acumular lixo em sua 

, entre os mais diversos animais.O fato do 

grave problema, pois na sua rota para roer alimentose pode ser 

possível que eles façam suas fezes e urina, sendo que esses excrementos podem passar uma 

considera que animais como cobra, aranha, 

, entre outros animais peçonhentos podem ser considerados transmissores de 

pelo fato de que o veneno desses animais também afeta na saúde de um ser humano, 
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tendo em vista que, esses animais 

o controle de zoonoses como também

Com os dados obtido

identificados os bairros Tu

transbordo e o bairro Mãe de D

(tabela 1).  

Tabela de Pragas urbanas 

Turmalina 

2017 

2018 

Palmeiras 

2017 

2018 

Mae de deus 

2017 

2018 

Tabela 1 - Pragas Urbanas 

Com isso pode-se perceber

área de transbordo tem uma 

zoonoses comparado com o bairro Mãe de Deus

pois considerou-se que a população lida com tais animais e doenças sem acionar o serviço do 

setor municipal de zoonoses.

Com a elevação significativa de pragas urbanas no entorno da área de transbordo 

suspeita-se que a mesma possa atrair animais que são vetores de zoonoses para aquela região, 

principalmente devido ao odor característico no local, alimentos de fácil acesso ao

abrigo. É necessário um estudo com amostragem direta para testar essa suspeita e poder 

realizar medidas mitigatórias para que 

saúde. 

 

CONCLUSÕES  

esses animais são um risco para a saúde da população, o

como também de animais peçonhentos. 

obtidos atravésde um ofício foi realizado uma tabela, na qual estão 

urmalina e Palmeiras que são localizados aos arredores da área de 

Mãe de Deus que está mais afastado da área em relação aos outros dois

 

Roedores Escorpioes

66 10 

26 2 

Roedores Escorpioes

12 35 

8 4 

Roedores Escorpioes

3 2 

1 - 

Pragas Urbanas - Dados referente ao ano 2017 e aos quatros primeiros meses do ano de 2018.

perceber que os bairros Turmalina e Palmeiras

área de transbordo tem uma frequência discrepante de ocorrências de chamados do setor de 

comparado com o bairro Mãe de Deus. Porém esses dados podem não ser precisos, 

que a população lida com tais animais e doenças sem acionar o serviço do 

es. 

Com a elevação significativa de pragas urbanas no entorno da área de transbordo 

se que a mesma possa atrair animais que são vetores de zoonoses para aquela região, 

principalmente devido ao odor característico no local, alimentos de fácil acesso ao

necessário um estudo com amostragem direta para testar essa suspeita e poder 

realizar medidas mitigatórias para que a população dos bairros envolvidos não corra
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um risco para a saúde da população, o núcleo visa fazer 

de um ofício foi realizado uma tabela, na qual estão 

que são localizados aos arredores da área de 

da área em relação aos outros dois 

Escorpioes 

Escorpioes 

Escorpioes 

Dados referente ao ano 2017 e aos quatros primeiros meses do ano de 2018. 

os bairros Turmalina e Palmeiras que estão próximos a 

de chamados do setor de 

. Porém esses dados podem não ser precisos, 

que a população lida com tais animais e doenças sem acionar o serviço do 

Com a elevação significativa de pragas urbanas no entorno da área de transbordo 

se que a mesma possa atrair animais que são vetores de zoonoses para aquela região, 

principalmente devido ao odor característico no local, alimentos de fácil acesso aos animais, e 

necessário um estudo com amostragem direta para testar essa suspeita e poder 

a população dos bairros envolvidos não corra riscos de 



 

 

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o  
arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.

 

Percebe-se que com a situação atual da área de transbordo localizada em Governador 

Valadares-MG, há desvantagens 

odor que ele gera para as proximidades, a poluição visual, possível poluição nos lençóis 

freáticos pois não possui nenhum tipo de proteção por baixo de onde o lixo é deixado. 

No entanto é provável que os animais transmissores de doenças sejam atraídos pela 

área de transbordo por ela conter alimento e abrigo abundante, neste sentido, é necessário um 

experimento com amostragem direta animais, assim como estudos com dados do sistema de 

saúde para identificar possíveis relações entre a existência e localização do transbordo com a 

ocorrência de zoonoses. 
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odor que ele gera para as proximidades, a poluição visual, possível poluição nos lençóis 

não possui nenhum tipo de proteção por baixo de onde o lixo é deixado.  

No entanto é provável que os animais transmissores de doenças sejam atraídos pela 

área de transbordo por ela conter alimento e abrigo abundante, neste sentido, é necessário um 

imento com amostragem direta animais, assim como estudos com dados do sistema de 

saúde para identificar possíveis relações entre a existência e localização do transbordo com a 
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