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RESUMO



A atividade turística é responsável pelo desenvolvimento econômico de várias regiões

do mundo. Paralelos aos benefícios que o turismo pode trazer à região onde é desenvolvido,

estão os danos que este pode causar,  caso o planejamento não seja adequado. Por isso, o

planejamento se faz necessário para a obtenção de bons resultados. Uma região que tenha

como atrativos naturais, rios, lagos, barragens, poços, cachoeiras, ou seja, qualquer coleção

hídrica,  mas  não  possui  saneamento  básico,  pode  poluir  seu  patrimônio  natural  e  trazer

prejuízos à saúde de sua população e de outros que venham a fazer uso daquelas águas. Sendo

assim, as estruturas físicas das localidades devem atender primeiramente aos moradores locais

e  são  de  fundamental  importância  para  os  visitantes.  A esquistossomose  mansoni,  é  um

exemplo de doença encontrada frequentemente em pontos turísticos que possuem coleções

hídricas associadas à falta de saneamento básico. Por isso, esta pesquisa objetivou investigar o

conhecimento sobre a esquistossomose dos envolvidos na atividade turística, trabalhadores e

turistas  e  a  presença  do  caramujo  do  gênero  Biomphalaria,  hospedeiro  intermediário  da

doença,  nas coleções hídricas utilizadas para lazer e turismo no município do Serro, Minas

Gerais. O trabalho foi baseado em  entrevistas com trabalhadores dos estabelecimentos que

estavam ligados ao turismo do município, bem como os frequentadores das coleções hídricas.

As entrevistas abordaram, além de dados pessoais, o conhecimento sobre a esquistossomose e

sobre as coleções hídricas. Inicialmente, foram realizadas 30 entrevistas com os trabalhadores,

que citaram 16 coleções hídricas que eram indicadas aos turistas e frequentadas por pessoas

do próprio município. Todos os entrevistados já ouviram falar da doença,  73% responderam

saber a forma de contaminação, 63% disseram conhecer algum sintoma e 63% responderam

ter  conhecimento  sobre  a  forma  de  prevenção.  Posteriormente  entrevistou-se  406

frequentadores das coleções hídricas, sobre aspectos pessoais e a respeito da doença. Quando

questionados  sobre  a  possibilidade  de  adquirir  alguma  doença,  79%  dos  entrevistados

responderam saber do risco e destes, 86% citaram a esquistossomose como doença adquirida

no contato com a água. A esquistossomose foi a doença mais citada, porém citaram também

várias outras doenças adquiridas pelo contato e ou ingestão da água contaminada e doenças

com outras formas de contaminação. Ao serem questionados como se adquiri a doença, 48%

dos entrevistados responderam ter conhecimento do assunto e destes, 75% falaram sobre o

contato com água contaminada, 12% disseram que a contaminação se dava por ingestão de

água contaminada, 7% responderam ser através do consumo de alimentos contaminados, 3%

citaram  a  carne  de  porco,  3%  apontaram  andar  descalço  e  3%  disseram  apenas  que  a

contaminação se dava através da pele.



Sobre os sintomas da esquistossomose, 35% disseram conhecer algum sintoma, sendo

a paralisia  citada  por  42% dos entrevistados.  Quando questionados sobre  a  prevenção da

mesma,  57%  responderam  ter  conhecimento  e  destes,  79%  falaram  em  evitar  águas

contaminadas.

Percebeu-se algum conhecimento a respeito da doença entre os entrevistados, porém parte

considerável não possui informações importantes, principalmente para a prevenção da mesma.

Não foram encontrados caramujos nos locais estudados, o que não exclui a possibilidade de

contaminação por dispersão de cercarias de outras coleções hídricas   contaminadas. Diante

dos  resultados  encontrados,  acredita-se  que  o  conteúdo  apresentado  pode  ser  útil  para  o

direcionamento  de  ações  pelas  secretarias  de  saúde  e  turismo  do  Serro,  no  sentido  de

acrescentar informações relativas à doença e  às coleções hídricas utilizadas para turismo e

lazer do município, tanto à população quanto aos visitantes.

Palavras-chave: Esquistossomose. Epidemiologia. Saúde Pública. Turismo. 

ABSTRACT



Tourism is responsible for the economic development of various regions of the world,

but planning is necessary to obtain good results. Parallel to the benefits that tourism can bring

to the region where it is developed are the damages that this can cause if the planning is not

adequate. The physical structures of the locality must first serve to the local residents and will

be of fundamental importance for the visitors. A region that has as natural attractions, rivers,

lakes, dams, wells, waterfalls, that is, any water collection, but does not have basic sanitation,

can pollute its natural patrimony and harm the health of its population and others that come to

make use of those waters. Schistosomiasis mansoni is an example of a disease often found in

tourist spots that have water collections associated with lack of basic sanitation. Thus, this

research aimed to investigate the knowledge about schistosomiasis of those involved in the

tourist activity, workers and tourists and the presence of the snail of the genus Biomphalaria,

host intermediate of the disease, in the water collections used for leisure and tourism in the

municipality of Serro, Minas Gerais . The work was based on interviews with workers of the

establishments  linked  to  the  municipality's  tourism and  with  the  attendants  of  the  water

collections.  The  interviews  dealt  with  in  addition  to  personal  data,  knowledge  about

schistosomiasis and about water collections. Initially 30 interviews with the workers were

carried out, where 16 water collections were mentioned, which were indicated to tourists and

frequented by people from the municipality itself. All interviewees have heard of the disease,

73% said they knew the form of contamination, 63% said they knew some symptoms and

63%  said  they  knew  about  prevention.  Subsequently,  interviews  were  conducted  on  the

disease with 406 visitors from the water collections. When questioned about the possibility of

acquiring any disease, 79% of respondents answered the risk knowledge and of these, 86%

cited schistosomiasis as a disease acquired in contact with water. Schistosomiasis was the

most frequently mentioned disease, but a number of other illnesses were mentioned by contact

and / or ingestion of contaminated water and diseases with other forms of contamination.

When asked how to get the disease, 48% said they had knowledge and 75% said they had

contact with contaminated water, 12% said that contamination was from contaminated water,

7%  contaminated  foods,  3%  cited  pork,  3%  went  barefoot  and  3%  said  only  that  the

contamination was through the skin. Regarding the symptoms of the disease, 35% said they

knew  some  symptom,  and  the  paralysis  was  cited  by  42%  of  the  interviewees.  When

questioned about the prevention of the disease, 57% said they had knowledge and of these,

79% talked about avoiding contaminated water.

Some knowledge about the disease was perceived among the interviewees, but a considerable

part does not have important information, mainly for the prevention of it.  No snails were



found  in  the  studied  sites,  which  does  not  exclude  the  possibility  of  contamination  by

dispersion of cercariae from other  contaminated water  collections.  Considering the results

found, it is believed that the presented content can be useful for directing actions by the health

and tourism departments of Serro, in order to add information about the disease and the water

collections used for tourism and leisure of the municipality, both visitors.

Key words: Schistosomiasis. Epidemiology. Public health. Tourism.
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1 INTRODUÇÃO

O  turismo  é  uma  atividade  que,  devidamente  planejada  pode  propiciar

desenvolvimento e benefícios a uma região. Com a diversificação dos produtos ofertados, do

público  beneficiado,  do  ambiente  onde  é  praticado  e  até  com  a  ideologia  do  turista,  o

Ministério do Turismo definiu alguns segmentos turísticos,  dentre os quais se destacam o

Ecoturismo, o Turismo Ecológico, o Turismo Rural e o Turismo de Aventura, segmentos que

possuem  em  comum  a  aproximação  do  homem  com  a  natureza,  de  forma  harmoniosa.

(BRASIL, 2006). 

As coleções hídricas destacam-se como ambientes muito frequentados pelos turistas,

devido à variedade de atividades que podem ser praticadas no meio aquático. Apesar de o

contado com a água trazer diversos benefícios aos praticantes, pode oferecer também o risco

de contaminação por diferentes doenças como, por exemplo, a esquistossomose. Esta  vem

expandindo pelo Brasil e aumentando em áreas de turismo. 

Segundo  Souza  (2010),  a  doença  era  predominantemente  rural,  porém a  partir  da

década  de  1990,  casos  foram registrados  no  litoral  nordestino  devido  ao  crescimento  do

turismo na região associado à falta de estruturas básicas de saneamento. Em Minas Gerais,

foram registrados casos na região eco turística da Serra do Cipó em 2005 e 2007 (MASSARA

et al., 2008). Teixeira et al. (2014) constataram que a doença está relacionada a deficiências

ou inexistência de saneamento básico, ocupando a terceira posição, atrás da dengue e hepatite

entre doenças de notificação compulsória

O município do Serro, Minas Gerais, possui várias coleções hídricas localizadas na

sede e nos distritos, destacando-se segundo o Instituto Estrada Real (2015), Milho Verde, São

Gonçalo do Rio das Pedras e Capivari. De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro

de Geografia  e  Estatística  (2010),  o  município  possuía  apenas 37,7% de  domicílios  com

esgotamento sanitário adequado. No entanto, quando comparado aos outros municípios do

estado ficava na posição 674 de 853. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN), no período de 2013 a 2017, o município se destacou com 142 dos 224

casos de esquistossomose registrados em sete municípios da Região de Saúde de Diamantina,

correspondendo a 63,3% dos casos notificados (BRASIL, 2019a). 

Ao mencionar um município com grande potencial turístico e ao mesmo tempo endêmico para

a esquistossomose, fica clara a necessidade de se investigar o conhecimento sobre a doença

entre  os  envolvidos  com o  turismo local,  quais  sejam:  trabalhadores  do  setor  turístico  e
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frequentadores das coleções hídricas. Além de realizar busca e captura do caramujo do gênero

Biomphalaria,  hospedeiro  intermediário  da  doença,  essa  pesquisa  pretende  acrescentar

informações  relativas  à  doença  e  às  coleções  hídricas  utilizadas  para  lazer  e  turismo  no

município do Serro, com o intuito de apresentar um relatório técnico que auxilie os órgãos de

turismo e saúde do município a informar e prevenir a esquistossomose. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral

Investigar  o  conhecimento  sobre  a  esquistossomose  entre  trabalhadores  do  setor

turístico  e  frequentadores  das  coleções  hídricas  e  a  presença  de  caramujos  do  gênero

Biomphalaria nas coleções hídricas utilizadas para lazer e turismo no município do Serro.

2.2 Objetivos específicos

a - Identificar as coleções hídricas frequentadas por turistas e pessoas autóctones no município

do Serro, junto aos trabalhadores do setor turístico;

b  -  Investigar  aspectos  epidemiológicos  relacionados  a  esquistossomose  junto  aos

trabalhadores do setor turístico do município do Serro;

c  –  Investigar  aspectos  epidemiológicos  relacionados  a  esquistossomose  junto  aos

frequentadores das coleções hídricas do município do Serro;  

d -  Georreferenciar as coleções hídricas utilizadas para a prática de turismo e lazer indicadas

no estudo;

e – Investigar  a presença de caramujos do gênero  Biomphalaria  nas coleções hídricas  do

município, utilizadas para lazer e turismo.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

           3.1 Esquistossomose  

A  Esquistossomose  Mansônica,  assim  como  outras  doenças  negligenciadas,  está

relacionada  a  fatores  sociais  e  comportamentais,  particularmente  o  saneamento  público  e

ambiental inadequado e ao baixo nível de educação sobre a saúde das populações envolvidas

(DOUMENGUE et al. 1987). 

3.1.1 Distribuição da doença

De  acordo  com  o  Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  2019b),  essa  doença  de

ocorrência tropical é encontrada em 54 países, destacando-se regiões na África e leste do

Mediterrâneo onde atinge países como Egito e Sudão. Na América do Sul, Venezuela e Brasil

destacam-se no número de ocorrências de casos registrados. No Brasil a esquistossomose é

considerada uma endemia em 19 das 27 unidades federadas, onde estima-se que 1,5 milhões

de pessoas vivem em área de risco, sendo os estados das regiões Nordeste e Sudeste os mais

afetados.  

 Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Tabela 1), entre

2008 e 2017 foram notificados 454.081 casos positivos de esquistossomose em Unidades

endêmicas no Brasil (BRASIL, 2019b). 

Tabela 1- Casos positivos de esquistossomose por Unidade endêmica da Federação, 2008 a 
2017.

 

Unidade da 
Federação

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pará 467 332 164 448 167 28 25 15 141 164

Maranhão 3904 5200 5083 3381 2491 2857 3139 2128 1162 1493

Ceará 183 139 121 37 44 53 115 118 43 35

Rio Grande 
do Norte

1405 1807 2829 1073 837 612 727 154 214 303

Paraíba 3626 4886 2053 2411 2074 2020 2410 - 832 894

Pernambuco 8850 8718 8186 7623 5336 6509 8748 7299 4374 4914

Alagoas 16203 16321 13283 13003 11384 12652 9775 7965 6507 7023

Sergipe 8258 8199 8844 8534 1767 3308 2551 - 2805 2816

Bahia 10134 10842 10437 7184 4939 1739 60 - 1125 2575

Minas Gerais 19445 17098 16276 14339 8323 6444 4828 3998 1252 1417
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Espírito 
Santo

2787 2898 2103 1891 1461 816 979 757 445 328

Rio de 
Janeiro

2 13 5 12 - - - - - -

Paraná 225 266 33 4 - - - - - -

Santa 
Catarina

2 - - - - - - - - -

Total 75491 76719 69417 59940 38823 37038 33357 22434 18900 21962

Fonte: Ministério da Saúde, BRASIL, 2019c.

O estado de Minas Gerais possui áreas com alta prevalência e áreas onde a transmissão

é baixa ou inexistente. A doença é endêmica nas regiões Norte, Leste e Central, mas não é

endêmica na região do Triângulo Mineiro, Noroeste e Sul do estado. As maiores taxas de

infecção são encontradas nas regiões Nordeste e Leste do estado nas regiões de Mucuri, Rio

Doce e Zona da Mata (CARVALHO et al., 2008a). 

A dispersão da doença para Minas Gerais se fez provavelmente no início do Século

XVIII com a migração em larga escala de nordestinos para a exploração do diamante e do

ouro.  De acordo com Drumond et al. (2010) 61% dos municípios mineiros estão localizados

em áreas endêmicas para a doença e apresentam transmissão ativa do Schistosoma (PRADO,

1970).

Observa-se que de 2008 a 2011 Minas Gerais ocupou o primeiro lugar em número de

casos. De 2012 a 2017 houve uma queda gradativa no número de casos registrados e o estado

passou a ocupar o segundo lugar no primeiro ano, ficando atrás do estado de Alagoas e, a

partir  de  2013  até  o  final  do  período  ocupou  a  terceira  posição,  ficando  o  estado  de

Pernambuco em segundo lugar, conforme número de casos registrados.

A Tabela 2 apresenta os estados com maior número de registro de óbitos causados pela

esquistossomose no Brasil, entre 2008 a 2017. 
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Tabela 2- Número de óbitos por esquistossomose nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais e São Paulo no período de 2008 a 2017.

Unidade da 
Federação

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pernambuco 206 153 196 174 158 141 140 137 186 145

Alagoas 49 54 28 62 52 49 50 62 50 67

Bahia 65 60 60 73 61 60 62 62 56 66

Minas Gerais 60 49 66 59 77 69 73 79 74 75

São Paulo 68 87 77 83 62 64 66 53 55 66

Fonte: Ministério da Saúde, BRASIL, 2019d.

3.1.2 Ciclo biológico, hospedeiros definitivos e intermediários

Conhecida como xistose ou popularmente como barriga d’água, a Esquistossomose é

uma doença que humanos adquirem através do contato com a água contaminada pelas formas

infectantes  de  parasitas  do  gênero  Schistosoma  (KATZ  E  ALMEIDA,  2003). Ovos  do

Schistossoma são liberados através das fezes do homem infectado, possuindo viabilidade no

ambiente por quatro a cinco dias. Quando em contato com a água doce, eclodem liberando um

miracídio, forma de vida livre e ciliada que permanece ativa por seis a 12 horas  (BRASIL,

2008). 

Após  encontrar  e  penetrar  no  hospedeiro  intermediário,  o  caracol  do  gênero

Biomphalaria,  o  miracídio  se  desenvolve  transformando-se  em  esporocisto  mãe  que  se

multiplica de forma assexuada, produzindo esporocistos filho. Estes, por sua vez, migram e se

desenvolvem no tecido hepático e gonadal do caracol e dentro de duas a quatro semanas se

metamorfoseiam em centenas de cercárias (GRYSEELS apud INOBAYA, 2014). 

Segundo Souza  et al. (2011), as cercárias saem através da formação de vesículas no

tegumento do molusco que se rompem e liberam estas formas larvárias que atingem a água

nas horas mais quentes e luminosas do dia, principalmente de 11 às 17 horas, sendo o fator

luminosidade,  aparentemente,  o mais importante.  A sobrevivência das cercárias na água é

limitada  a  pouco mais  de  dois  dias  e,  muitas  podem morrer  após  algumas  horas  de  sua

libertação do hospedeiro intermediário, dependendo da reserva energética que possuem. Ao

ficarem livres na água, nadam ativamente até serem atraídas por um hospedeiro definitivo,

onde o tempo médio de vida do  S. mansoni é de três a 10 anos, podendo chegar a 40 anos

(MACHADO SILVA, 2008). 
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Segundo Modena  et al. (1993), apesar de epidemiologicamente bem estabelecido, o

papel  humano  como  o  principal  hospedeiro  definitivo  e  reservatório  do  S.  mansoni,  é

importante  considerar  a  existência  de  outros  hospedeiros  como  possíveis  reservatórios

naturalmente infectados, fato este já observado em marsupiais, roedores e ruminantes.  Já os

principais hospedeiros intermediários no país de acordo com Carvalho (2008b), são caracóis

do gênero Biomphalaria (Biomphalaria glabrata, Biomphalaria tenagophila e Biomphalaria

straminea), pertencentes à família Planorbidae, tendo como característica, concha discoidal

em espiral plana com os lados aproximadamente paralelos. Além destas, existem outras sete

espécies e uma sub-espécie, sendo elas:  Biomphalaria peregrina; Biomphalaria schrammi;

Biomphalaria kuhniana; Biomphalaria intermedia; Biomphalaria amazonica; Biomphalaria

oligoza; Biomphalaria occidentalis  e Biomphalaria t.  guaibensis  e destas, a Biomphalaria

peregrina e Biomphalaria amazonica foram infectadas experimentalmente em laboratório,

sendo consideradas hospedeiro em potencial do parasito.

O  B. glabrata é a principal espécie envolvida na epidemiologia da esquistossomose

humana devido a sua maior susceptibilidade ao  S. mansoni, maior produção de cercárias e

ampla distribuição geográfica, sendo relatada sua existência em 16 estados brasileiros e no

Distrito Federal, totalizando 806 municípios.  A espécie possui habitats variáveis, sendo mais

facilmente encontrada em coleções hídricas de pequeno porte e águas lentas (SCHOLTE et

al., 2012; Tuan, 2009).

 De  acordo  com Carvalho  et  al.  (2008a),  em Minas  Gerais  a  distribuição  do  B.

glabrata se dá  às mesorregiões Norte, Jequitinhonha, Central, Vale do Mucuri, Vale do Rio

Doce, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata atingindo 192 municípios, ficando

atrás apenas da Bahia com 301 municípios atingidos. O autor defende ainda que, a espécie B.

straminea é a mais adaptada a todas as variedades de clima e condições ecológicas do país

sendo registrada  em 1.325 municípios  distribuídos  por  24  estados,  não  sendo encontrada

apenas nos estados de Roraima, Amapá e Rondônia. Minas Gerais e Bahia se destacam pela

ampla distribuição da espécie estando respectivamente em 141 e 411 dos seus municípios. Já

a  espécie  B.  tenagophila foi  notificada  em  603  municípios  de  10  estados  brasileiros  e

encontrada  predominantemente  numa faixa  litorânea,  de  forma  quase  contínua  do  sul  do

estado da Bahia até o estado do Rio Grande do Sul. Sua maior predominância ocorre nos

estados de São Paulo e Rio de Janeiro com 246 e 88 municípios atingidos, respectivamente
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3.1.3 Controle, prevenção e tratamento

De acordo com Carvalho (2008b), no Brasil houve diferentes momentos na busca de

controle da esquistossomose, podendo-se destacar três fases. A primeira teve início com a

confirmação  da  doença  no  ano  de  1907  e  estudos  epidemiológicos  que  contemplavam a

distribuição  e  os  determinantes  básicos  e  específicos  nas  populações  do  país.  A segunda

caracterizou-se  pela  realização  de  inquéritos  coprológicos  e  ausência  de  medicamentos

específicos  e,  posteriormente,  pela  existência  de  drogas  de  alta  toxicidade  utilizadas  no

combate  aos  moluscos  e  algumas  obras  de  engenharia  como,  a  construção de chafarizes,

banheiros  e  lavanderias  coletivas.  A  terceira  fase  teve  como  marco  os  programas  de

intervenção de grande abrangência regional e/ou nacional e a criação da Superintendência de

Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), subordinado ao Ministério da Saúde. 

Segundo Barbosa (1995), até 1976, a Esquistossomose não tinha um reconhecimento

compatível com sua importância epidemiológica e social e, somente a partir desse ano foi

criado o Programa Especial de Controle da Esquistossomose (PECE). Iniciou-se, então, um

modelo  de  controle  centrado  fundamentalmente  na  realização  de  grandes  inquéritos

populacionais,  baseados  em  exames  coproscópicos  e  tratamento  em  massa  com

Oxaminiquine, medicamento específico e eficaz. Em 1980, o PECE passou a ser denominado

por  Programa de  Controle  da  Esquistossomose  (PCE),  no  entanto,  manteve  as  principais

características  do  programa anterior  com a  realização de  diagnóstico  e  medicalização em

massa.  Sturrock (1989)  chama a  atenção para  o  fato  de  que,  logo após a  medicalização,

ocorreram reduções nos índices de prevalência, porém nos anos subsequentes esses índices

elevaram-se novamente, levando a conclusão de que a transmissão da doença é interrompida

apenas, temporariamente, com o tratamento coletivo

 Cioli (1995) menciona que uma das primeiras drogas utilizadas para o tratamento da

esquistossomose  foi  o  tartarato  de  antimônio,  porém  assim  como  vários  outros  que  o

sucederam, os efeitos colaterais foram os principais motivos para o abandono do tratamento

pelos  pacientes  e  a  busca de novas  drogas  pelos  estudiosos.  Atualmente,  o  Ministério  da

Saúde  defende  que  o  Prazinquantel  é  considerada  a  droga  de  primeira  escolha,  sendo

administrada via oral, na forma de comprimidos, em dose única, seguindo o padrão de 50

mg/kg para adultos e 60 mg/kg para crianças (BRASIL, 2014a). Danso Appiah et al. (2013)

descrevem que a utilização do Praziquantel como recomendado pelo Ministério da Saúde é

um tratamento eficaz contra a infecção pelo S. mansoni e que, apesar de não muito utilizado
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na  atualidade,  a  Oxamniquina  nas  mesmas  proporções  também  apresenta  resultado

satisfatório. 

Vitorino  et  al.  (2012)  mencionam que  o  tratamento  da  esquistossomose  pode  ser

direcionado  individualmente  ou  em nível  populacional  (tratamento  coletivo)  e  tem como

finalidade  curar,  reduzir  a  carga  parasitária  do  hospedeiro,  impedir  a  evolução  para  as

manifestações graves da doença e diminuir a produção e eliminação dos ovos do helminto

como uma forma de prevenção primária da transmissão. Segundo a Organização Mundial da

Saúde  –  OMS (2006)  o  tratamento  coletivo  é  indicado  por  atingir  não  somente  pessoas

diagnosticadas,  mas  também  população  geral  que,  em  virtude  da  ampla  distribuição  do

parasito, é vulnerável à infecção.

A OMS (2013), recomenda que, em locais onde o contato com a água infectada não

pode ser evitado e  a prevalência de infecção é de pelo menos 10% da população geral, é

aconselhável o tratamento com a quimioterapia preventiva como estratégia de controle de

morbidade, diminuição da ocorrência, da extensão e gravidade das consequências da infecção.

Ficando então direcionada principalmente para crianças em idade escolar, mulheres grávidas e

lactantes, assim como trabalhadores em contato direto com a água contaminada. 

Ainda de acordo com a OMS (2013), dos 54 países onde a esquistossomose mansônica

é endêmica, 52 realizaram o tratamento coletivo em 2012 contemplando cerca de 250 milhões

de pessoas. O tratamento foi realizado mediante a administração de anti-helmínticos isolados

ou combinados, tendo o Praziquantel como droga de escolha. O controle foi implementado

com sucesso em vários países, incluindo o Brasil, Camboja, China, Egito, Ilhas Maurício e

Arábia Saudita. 

Através de um Programa Nacional de Controle de Esquistossomose, iniciado em 2004,

a República Popular da China, conseguiu reduzir a taxa de infecção em seres humanos para

menos  de  5% em 2008.  As  estratégias  utilizadas  incluíram o  tratamento  em massa  com

Praziquantel e educação em saúde (STOTHARD et al, 2013).

No Brasil, tese de educação em saúde, defendida por Gazzinelli (2000) envolvendo

professores e alunos de uma escola pública do município de Itabirinha de Mantena, Minas

Gerais, região endêmica para a esquistossomose, ficou demonstrado que o ensino trouxe uma

mudança de hábitos com relação ao ambiente e de postura dos envolvidos com relação à

doença.  Ribeiro  et  al.  (2004)  demonstraram  que  um  trabalho  educativo  de  baixo  custo

envolvendo três grupos foi eficiente na melhoria do conhecimento sobre a esquistossomose,

uma vez que o grupo questionado a respeito  da esquistossomose após a  apresentação do
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trabalho educativo apresentou mediana de respostas certas superior aos grupos que foram

questionados antes da apresentação.

3.1.4 Sinais e sintomas

Segundo Prata e Coura (2008) a esquistossomose apresenta a fase inicial ou aguda,

bem como a fase crônica, que podem ser sintomáticas ou assintomáticas. A fase aguda tem

duração de um a dois meses sendo que, após três a sete semanas de penetração das cercárias, o

paciente  começa  a  sentir  os  sintomas  da  Febre  de  Katayama,  caracterizada  por  febre,

anorexia,  dor  abdominal  e  cefaleia,  podendo  apresentar,  em  menor  frequência,  diarreia,

náuseas,  vômitos  e  tosse  seca.  Durante  o  exame  físico é  possivel  detectar  a

hepatoesplenomegalia (BARBOSA 2004; KATZ e ALMEIDA, 2003). Já Enk  et al. (2003)

relata como sintomas a febre, astenia e dor de cabeça.

Pordeus et al. (2008) defendem que a doença começa a se cronificar a partir dos seis

meses após a infecção, podendo evoluir por muitos anos. Nessa fase aparecem os sinais e

sintomas de evolução da patologia no acometimento de vários órgãos, com níveis extremos de

gravidade.  As  manifestações  clínicas  variam,  conforme  a  localização  do  parasito  e  da

intensidade da carga parasitária,  podendo apresentar  as  formas intestinal,  hepatointestinal,

hepatoesplênica e neurológica.

De acordo com o Ministério da Saúde, dentre as formas crônicas, a hepatointestinal

geralmente  é  assintomática  e  o  diagnóstico  é  feito  quando  se  encontra  ovos  viáveis  do

Schistossoma mansoni no exame de fezes (BRASIL, 2014a). Para Mesquita  et al. (2004), a

forma hepatoesplênica apresenta como principal sintoma, a hipertensão portal. De acordo com

Brandt  et  al.  (2001),  o  sangramento  digestivo  alto  em adultos  e  o  hiperesplenismo e  as

mudanças no desenvolvimento somático em crianças, são sintomas que merecem atenção nas

formas graves da esquistossomose. Para Matas (2001), na forma intestinal e hepatointestinal,

o  comprometimento  raquimedular  é  mais  frequente  e  a  neuroesquistossomose  encefálica

ocorre geralmente nos pacientes com hipertensão portal e/ou pulmonar.

Entre  outros  sintomas  da  esquistossomose,  Lambertucci  et  al.  (1997)  descreveram

casos  de  pacientes  em  Minas  Gerais  que  apresentavam  abscesso  piogênico  no  pé  e

envolvimento  pulmonar.  Andrade Filho  et  al.  (1998)  descreveram casos  raros  com lesões

cutâneas  papulares  que  apresentavam  granulomas  com  ovos  de  Schistossoma mansoni.

Alterações  na  laringe,  problemas  oculares  e  hipertensão  pulmonar  foram observados  em
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pacientes  parasitados  pelo  Schistossoma  (BRANDT  et  al.  2003,  FIGUEIRREDO,  2003;

MELO et al., 2003;).

A esquistossomose  neurológica,  forma mais  grave  e  incapacitante  da  doença,  é  o

comprometimento  do  sistema  nervoso  diretamente  pelo  parasita  ou  indiretamente  pela

deposição  de  complexos  imunes  circundantes,  podendo  ser  sintomática  ou  assintomática.

Quando sintomática, são percebidos sintomas neurológicos decorrentes de lesões da medula

espinhal em nível torácico baixo e,ou lombar alto. Os pacientes tratados precocemente com

esquistossomicidas e corticoesteróides se recuperam na maioria dos casos; e os não tratados,

podem excretar ovos viáveis por vários anos, tempo relativo a fase crônica da doença, ou

chegar a óbito (BRITO  et al., 1974; SILVA et al., 2004; SOCIEDADE BRASILEIRA DE

INFECTOLOGIA, 2018).

A falta  de infraestrutura  em saneamento  básico,  de conhecimento e  precauções  de

grande parte da população, bem como a dificuldade de diagnóstico eficiente, aliados a fatores

naturais, têm propiciado o aparecimento da esquistossomose em locais utilizados para lazer e

turismo, colocando em risco pessoas e propiciando a dispersão da doença para locais não

endêmicos.

           3.2 Turismo: histórico da atividade

Acredita-se que a história do turismo remonta à Grécia antiga, quando multidões se

deslocavam, a cada quatro anos, até Olímpia para assistirem aos jogos olímpicos. Durante o

Império  Romano,  os  romanos  se  deslocavam  para  várias  termas,  como  as  Termas  de

Caracalla, com a intenção de manter o convívio social e de desfrutar dos benefícios e conforto

dos banhos quentes e naturais. 

Na  Idade  Média,  surgiu  um  novo  tipo  de  turismo,  que  foram  as  peregrinações

religiosas,  como o  Caminho de  Santiago e  a  peregrinação à  Meca.  E na  Idade Moderna

surgiram os primeiros alojamentos para viajantes, chamados de hotéis (palavra francesa que

designava  os  palácios  urbanos).  Mais  tarde,  no  século  XVI,  era  costume  das  famílias

mandarem os jovens aristocratas ingleses para fazer um grand tour (daí a palavra turismo) por

países da Europa para que completassem seus estudos. Porém, na década de 1950 foi que

aconteceu o “boom” turístico, com um crescimento superior ao de toda sua história até então

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2015).

Segundo  Theobald  apud Müller  (2011),  o  turismo  contemporâneo  constitui  um

fenômeno basicamente  do século XX, que teve início  na Inglaterra,  durante a  Revolução
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Industrial,  com o  despertar  da  classe  média  diante  do  transporte  relativamente  barato.  O

surgimento  da  indústria  aérea  comercial,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  e  o

desenvolvimento dos aviões a jato na década de 1950, contribuíram para o rápido crescimento

e a expansão das viagens internacionais, levando também ao desenvolvimento da indústria do

turismo.

Cabe ressaltar que a primeira definição de turismo data de 1911, quando o economista

austríaco Hermann von Shullern zu Shatenhofen o definiu como o conceito que compreende

todos  os  processos,  especialmente  os  econômicos,  os  quais  manifestam  na  chegada,

permanência e saída do turista de um determinado município, país ou região (BARRETO,

1997).  Beni  (2001)  define  turismo  como  sendo  a  soma  dos  fenômenos  e  das  relações

resultantes  da  viagem e  da  permanência  não residentes,  desde  que  não leva  à  residência

permanente e  não esteja  relacionada a  nenhuma atividade remuneratória.  Nesse sentido  a

Organização Mundial do Turismo (2001) conceitua turismo como uma atividade de pessoas

que viajam e permanecem em lugares fora de seu ambiente habitual por menos de um ano ou

até um ano consecutivo, objetivando lazer, negócios e outras motivações. 

Considerando  que  a  temática  do  trabalho  propõe  uma  leitura  tanto  dos  turistas  e

usuários das coleções hídricas, bem como dos prestadores de serviços turísticos e autóctones

de destinos turísticos, vale refletir  igualmente sobre alguns pressupostos teóricos do lazer.

Segundo ISAYAMA (2002),  se  faz  pertinente  considerar  o  lazer  como uma dimensão da

cultura, em que que as vivências de cada indivíduo são movidas por significados. O lazer

torna-se, então, uma possibilidade de expressão, de significação e também de ressignificação

de  vivências,  podendo  se  constituir  em  espaço  para  o  questionamento  das  contradições

existentes em nosso meio sociocultural. 

Segundo Martins Fonseca (2018), cabe evidenciar que a potencialidade da paisagem

para fins turísticos é entendida sob ótica diferenciada pelo turista e pelo autóctone, visto que a

paisagem para o turista é mágica, é encantamento, é beleza, é estética. Mas para a comunidade

local, aquela paisagem cotidiana é imbuída de valores, experiências, críticas socioculturais,

econômico-financeiras e políticas.

Considerando  um  contexto  cronológico  do  turismo  no  Brasil,  em  1938,  época

conhecida como era Vargas, foi criada a Divisão de Turismo, cujo objetivo era estimular o

turismo  interno  e  externo,  fiscalizar  as  agências  de  viagens  e  turismo,  além  de  outras

atribuições  relacionadas  à  atividade (HAMMERL, 2013).  Porém, de  acordo com Barretto

(1991), foi a partir de 1950 que grande número de pessoas passou a viajar, a lazer, no Brasil.
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Para Goidanich (1993), nesta mesma década a Confederação Nacional do Comércio lançou

uma campanha para oficializar o turismo no país, iniciando com a organização do Congresso

Brasileiro de Turismo, realizado em 1956 e 1957. 

Em 1958, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira institui a Comissão Brasileira

de Turismo, vinculada à Presidência da República através do Decreto n° 44.863, de 21 de

novembro de 1958 (BRASIL, 1958). Conforme Solha (2002), o desenvolvimento do turismo

no país, no período de 1950 a 1969, ocorreu em consequência da conjugação de diversos

fatores:  melhoria  nos  equipamentos  turísticos,  no  sistema  de  transportes,  meios  de

comunicação, urbanização e crescimento das cidades, bem como o aumento da classe média

propensa a viajar.

Paralelo ao desenvolvimento da atividade turística, surgiu no Brasil a Faculdade de

Turismo do Morumbi, em 1971, posteriormente a Faculdade Ibero-Americana, a Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual de São Paulo no ano

de 1972 (HALLAL, 2010). No entanto, de acordo com Müller (2011), em 1973, devido à crise

do petróleo e as diversas crises econômicas sofridas pelo país, a atividade turística estagnou-

se, gerando certa decepção aos envolvidos na atividade. 

O  ano  de  1991  representa  um marco  da  evolução  do  turismo  no  país,  quando  a

atividade  foi  retomada  como  uma  das  prioridades  do  governo  federal,  a  partir  de  uma

reelaboração do papel do Instituto Brasileiro de Turismo ao assumir a finalidade de formular,

coordenar e executar a Política Nacional de Turismo. Nesse período também deu-se início aos

grandes programas de desenvolvimento turístico no Nordeste brasileiro, com o Programa de

Desenvolvimento do Turismo e as políticas de megaprojetos, tais como o Costa Dourada em

Pernambuco e Alagoas, e o Linha Verde, na Bahia. 

Em 1992, no governo do presidente Fernando Collor de Melo foi assinado o Decreto

448/92 que estabeleceu a  Política  Nacional  de  Turismo com finalidade de  garantir  o  seu

desenvolvimento e o seu equacionamento como fonte de renda nacional. Para tanto, foram

atribuídas como diretrizes desta ação, a preservação do patrimônio natural e cultural,  bem

como a valorização do homem como grande interessado do desenvolvimento turístico do país

(CRUZ,2001). 

No ano de 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou as metas da

Política  Nacional  de  Turismo  para  os  anos  de  1996  a  1999.  Tais  metas  apresentaram

definições para o planejamento e a execução das ações dos governos estaduais e municipais,
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bem como orientações  para  a  atuação  do  setor  privado  envolvido  no  segmento  turístico,

buscando o bem-estar social (OLIVEIRA, 2008). 

Para Oliveira (2008), outro programa que mereceu destaque especial foi o Programa

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), criado em 1994, que além de buscar a

descentralização  no  planejamento  e  na  gestão  das  políticas  de  turismo,  objetivava  o

envolvimento e a percepção dos agentes locais quanto ao importante papel do turismo, como

instrumento de crescimento e de geração de empregos nas localidades com potencial turístico,

capacitando  a  comunidade  envolvida  no  processo  de  municipalização  para  explorá-lo  de

modo planejado. O programa visava também, o fortalecimento das relações entre os órgãos

públicos e a iniciativa privada local, bem como a expansão de infraestrutura nos municípios.

Em janeiro de 2003, foi instituído o Ministério do Turismo pelo governo do presidente

Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  cujo  objetivo  era  desenvolver  o  turismo como uma atividade

econômica sustentável e de relevância na geração de empregos e divisas, proporcionando a

inclusão social (BRASIL, 2018). Segundo Lohmann (2011), após três anos de atividade do

Ministério  do  Turismo,  com base  no  Programa  de  Regionalização  do  Turismo  e  com o

objetivo de promover uma gestão descentralizada, priorizou-se 65 destinos brasileiros para

que tivessem padrão de qualidade internacional.

 De acordo com a Organização Mundial do Turismo (2010), a América do Sul foi uma

das regiões que apresentou melhor desempenho financeiro ante a crise econômica mundial

ocorrida  em  2008,  sendo  o  Brasil  responsável,  em  grande  parte,  pelo  crescimento  e

consolidação deste fato. Contudo, após a crise financeira iniciada em meados de 2014, nem

sediando a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, o Brasil  se destacou em

turismo internacional na América Latina, apresentando um modesto crescimento anual de 3%

no número de chegadas de estrangeiros entre 2012 e 2017, contra quase 6% na Costa Rica,

8% no México e 10% no Chile e na Colômbia (CALEIRO, 2018). 

De acordo com Lohmann (2011), os destinos turísticos brasileiros encontram-se em

diferentes estágios de desenvolvimento. No que diz respeito a infraestrutura turística e que

poucos destinos estão próximos de apresentar um padrão de competitividade internacional,

conforme a proposta do PNMT. Neste contexto, Sette (2014) afirma que o estado de Minas

Gerais  se  antecipou  à  Política  de  Regionalização  do  Turismo,  definindo  seus  Circuitos

Turísticos antes da diretriz nacional, através da Secretaria de Estado de Turismo de Minas

Gerais em 2001. Segundo Bolson (2004),  essa decisão ocorreu devido à grande extensão

territorial do estado e ao grande número de municípios. 
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Registros no Diário Executivo apontam a existência de 600 municípios participantes

do PNMT em Minas Gerais, distribuídos em Circuitos Turísticos, que são caracterizados no

parágrafo 1º do Decreto Lei 43.231, de 08 de maio de 2003, como: 

Um conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, sócias

e  econômicas  que  se  unem  para  organizar  e  desenvolver  a  atividade  turística

regional  de  forma  sustentável  através  da  integração  contínua  dos  municípios

consolidando uma atividade regional. (MINAS GERAIS, 2017).

De acordo com Gonçalves e Castellane (2018), o grande potencial turístico do estado

de Minas Gerais vai  além da herança cultural  em suas cidades  históricas,  atingindo tanto

atividades de negócios e gastronomia, quanto atividades de aventura e ecológica.

Nesse  contexto,  destaca-se  o  Circuito  dos  Diamantes  que  é  composto  por  15

municípios localizados na Serra do Espinhaço, nas bacias dos rios Jequitinhonha, Rio Doce e

São Francisco, com natureza exuberante e diversificada, gastronomia, história, religiosidade e

cultura.  O turismo nessa  região  é  trabalhado  através  de  roteiros  integrados  que  unem as

comunidades através de antigos caminhos: a Rota Turística Estrada Real, a Trilha Verde da

Maria Fumaça e a Travessia dos Parques e Vilarejos da Terra dos Diamantes (CIRCUITO

DOS DIAMANTES, 2014).

 O município do Serro, pertencente ao Circuito dos Diamantes, guarda características

das tradicionais vilas setecentistas,  com conjunto arquitetônico belo e preservado. Oferece

ainda opções culturais e naturais em meio a campos rupestres cortados por belas cachoeiras

que são distribuídas em várias localidades: Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras,

Capivari, Vila Deputado Augusto Clementino (Mato Grosso) e Capelinha (CIRCUITO DOS

DIAMANTES, 2014).

Esse  município  faz  parte  da  Estrada  Real,  maior  rota  turística  do  Brasil  com

aproximadamente  1.400  quilômetros.  Antes  a  Estrada  Real  era  utilizada  pela  Coroa

Portuguesa para transportar as riquezas minerais  extraídas no interior do estado de Minas

Gerais até  Paraty,  no estado do Rio de Janeiro (Caminho Velho)  e,  posteriormente,  até  a

cidade do Rio de Janeiro (Caminho Novo) de onde eram embarcadas rumo a Portugal.  A

descoberta de ouro e diamantes foi a causa do surgimento de vilas, arraiais e muitas cidades

pela Estrada Real e seu entorno. Totalizando 177 cidades, com atrativos históricos e artísticos,

além da configuração geográfica repleta de serras, reservas naturais e coleções hídricas desde

águas termais, rios, lagos, represas, cachoeiras até o mar (INSTITUTO ESTRADA REAL,

2004). 
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O site oficial do Instituto Estrada Real apresenta a história da estrada utilizada pela

coroa portuguesa e o roteiro turístico em que foi transformado, descrevendo o município do

Serro: 

 [...]. A cidade, também chamada de Terra do Queijo, devido à produção do famoso
Queijo do Serro, se localiza na região centro-nordeste de Minas Gerais, na Serra do
Espinhaço [...]. Para os amantes do turismo histórico e ecológico, o município é um
prato cheio, pois possui um belo acervo, desde museus a festas típicas, [...]. Serro
também faz parte do Circuito dos Diamantes, dentro do roteiro de Turismo Rural,
onde os visitantes podem passear pelas antigas fazendas de produção de queijo e da
cachaça  mineira.  Perto  do  Serro  encontram-se  também  dois  distritos  bastante
cobiçados pela rota turística: Milho Verde, a 25 km da cidade, e São Gonçalo do Rio
das Pedras, a 30 km do centro (INSTITUTO ESTRADA REAL, 2004).

3.2.1 Conceitos e segmentação 

Com o passar do tempo, o turismo foi se especializando e o Ministério do Turismo

definiu alguns segmentos turísticos prioritários para desenvolvimento no Brasil, dentre eles o

Turismo Ecológico, o Turismo Rural, o Ecoturismo e o Turismo de Aventura (BRASIL,2006).

O turismo ecológico foi definido por Ceballos Lascurain como:

Aquele  que se  dedica  a  viagens  para  áreas  naturais não  perturbadas  e  não
contaminadas, com o objetivo específico de estudar, admirar e gozar a paisagem,
suas plantas e animais selvagens, assim como as culturas passadas ou presentes que
possam ter  existido ou existirem nessas  áreas  (CEBALLOS LASCURAIN,  apud

PIRES 1998).

Beni define o turismo ecológico, que muitas vezes é confundido com o ecoturismo

como:

O  deslocamento  de  pessoas  para  espaços  naturais  com  ou  sem  equipamentos
receptivos, motivados pelo desejo/necessidade de fruição da natureza, observação
passiva da flora, da fauna, da paisagem e dos aspectos cênicos do entorno. Incluem-
se também aquelas que buscam uma observação participativa e interativa com o
meio  natural,  na  prática  de  longas  caminhadas,  desbravamentos  e  aberturas  de
trilhas.  O  Turismo  Ecológico  visa  através  de  práticas  corretas  de  uso  de  áreas
ambientais promoverem uma interação entre o turista e o ambiente de modo que
essa  relação  homem- natureza,  não  gere,  de  forma alguma,  impactos  ambientais
(BENI, 2007).

O ecoturismo por sua vez é definido pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto

com o Instituto Brasileiro de Turismo, como o segmento da atividade turística que utiliza de

forma  sustentável,  o  patrimônio  natural  e  cultural,  incentiva  sua  conservação  e  busca  a

formação  de  uma  consciência  ambientalista  por  meio  da  interpretação  do  ambiente,

promovendo o bem-estar das populações (BRASIL, 2010a). Outro segmento que aproxima o

homem da natureza é o turismo rural, que se caracteriza por atividades de lazer praticadas em

ambientes não urbanos, e é definido pelo Ministério do Turismo, como:
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Todas as atividades praticadas no meio não urbano que consiste de atividades de
lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta: Turismo
Rural,  Turismo  Ecológico  ou  Ecoturismo,  Turismo  de  Aventura,  Turismo  de
Negócios  e  Eventos,  Turismo  de  Saúde,  Turismo  Cultural,  Turismo  Esportivo,
atividade estas que se complementam ou não. (BRASIL, 2010b).

O turismo de aventura,  onde a aproximação da natureza também é observada,  foi

conceituado pelo Ministério do Turismo como sendo os movimentos turísticos decorrentes da

prática de atividades de aventura, de caráter recreativo e não competitivo (BRASIL, 2006).

Tais  segmentos  têm em comum a  aproximação  do  homem com a  natureza  na  busca  de

atividades prazerosas e de descontração. Sendo assim,  informações básicas relacionadas a

doenças e infraestrutura dos locais a serem visitados podem evitar riscos como infecções por

doenças transmitidas em contato com águas contaminadas, como a esquistossomose.

3.2.2 Esquistossomose em áreas de turismo 

Estudos conduzidos por Grobusch  et al.  (2003), constataram que no período 1999 a

2001, foram registrados 333 casos de contaminação por Schistossoma em 11 países europeus,

onde 66,70% foram infectados por  S. haematobium ou  S. mansoni em viagens por países

africanos  e  desses,  aproximadamente  60%  estavam  associados  a  finalidades  de  turismo,

migrações e refúgio. 

O aumento do ecoturismo, do turismo de aventura, do turismo rural e das viagens para

áreas  endêmicas  da  esquistossomose  tornou  crescente  o  número  de  turistas  que  estão  a

contrair  a  doença  devido  ao  contato  direto  com  as  áreas  naturais  que  tais  atividades

proporcionam aos praticantes (BARBOSA et al, 2014; BRASIL, 2014a).

Enk  (2010)  relata  que  no  Brasil  está  cada  vez  mais  frequente  o  aparecimento  da

esquistossomose aguda em áreas  de turismo,  incluindo regiões turísticas de Minas  Gerais

banhadas por coleções hídricas contaminadas por S. mansoni. Segundo Massara et al. (2008),

o fluxo migratório de pessoas, a dispersão de hospedeiros intermediários aliados à deficiência

de  estrutura  de  esgotamento  sanitário  e  o  surgimento  de  novas  modalidades  de

empreendimentos econômicos, como o turismo rural e o ecoturismo, podem estar dificultando

a diminuição dos casos de infectados pela esquistossomose no país. 

Estudo realizado em Pernambuco por  Barbosa  et al. (2014) descreve que devido ao

crescimento da atividade turística, o êxodo rural de indivíduos, muitas vezes contaminados

pelo Schistossoma, foi a causa do primeiro surto de esquistossomose em Porto de Galinhas no

ano 2000. Pesquisa realizada por Tibiriçá et al. (2011), em 36 municípios situados no trajeto

da Estrada Real, no sudeste de Minas Gerais, apontou que 30 apresentaram a ocorrência de
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pelo  menos  uma entre  as  seis  espécies  de Biomphalaria:  B.  glabrata,  B.  tenagophila,  B.

straminea,  B.peregrina,  B.occidentalis e B.  schrammi.  As  três  primeiras  espécies  citadas,

reconhecidas como hospedeiras intermediárias do S. mansoni, estavam presentes em 33,3%,

47,2% e 8,3% dos municípios estudados.

O município do Serro, Minas Gerais, possui uma atividade turística fortemente ligada

às cachoeiras da região e é uma localidade endêmica para a esquistossomose. Devido a essas

características,  há o risco de ocorrer a contaminação de turistas e a disseminação pelo  S.

mansoni nos seus locais de origem (DRUMMOND et al., 2010; SISTE, 2016). 

4 METODOLOGIA 

           4.1 Local do estudo

Este  é  um  estudo  retrospectivo  realizado no  município  do  Serro,  localizado  no

nordeste de Minas Gerais, pertencente à Região de Saúde de Diamantina. Sua área total é de

1.221,56 km², densidade populacional de 17,54 hab./km² e uma população estimada de 21.428

habitantes. Deste total populacional, 10.374 (49,8%) são do sexo masculino e 10.461 (50,2%)

do sexo feminino, estando 12.895 (61,9%) residindo em área urbana e 7.940 (38,1%) na área

rural do município (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

O município está inserido na maior rota turística do Brasil, a Estrada Real, possuindo como

atrativos turísticos sua história, vários distritos ricos em coleções hídricas e o Queijo do Serro,

cujo  processo  produtivo  tornou-se  Patrimônio  Imaterial  (INSTITUTO ESTRADA REAL,

2015).

O mesmo é abrangido pela Serra do Espinhaço Meridional, um importante divisor de

três grandes bacias hidrográficas da região sudeste, sendo a do Rio São Francisco, de relevo

mais suave, situada à oeste, e dos Rios Jequitinhonha e Doce à leste, com altimetrias variando

de 300 a 1450 metros (Figura 1). O clima característico da região é do tipo tropical semi-

úmido, com estações bem definidas em invernos secos e verões úmidos. As temperaturas são

ligeiramente inferiores nas áreas de altitude mais elevadas, onde prevalece a vegetação de

campos rupestres, sendo as áreas mais baixas povoadas por floresta semi-decidual em sua

porção leste e cerrado à oeste (LEÃO et al., 2012).



30

Figura 1: Mapa das bacias hidrográficas, Serro, 2016.

Fonte: Siste, 2016.

           4.2 Participantes do estudo

Após  apresentação  da  proposta  do  estudo,  30  trabalhadores  dos  estabelecimentos

ligados ao turismo do município, os quais possuíam contato direto com os visitantes e 406

frequentadores  das  coleções  hídricas,  foram  entrevistados.  Foram  excluídos  do  estudo

indivíduos que apresentavam algum impedimento cognitivo ou de autonomia, menores de 18

anos e os que se recusaram em participar.

           4.3 Coleta de dados
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Inicialmente  foi  feita  uma  busca  na  página  oficial  do  município  do  Serro,  para

identificar os estabelecimentos relacionados ao turismo indicados pelo site e localizados na

sede do  município.  Nos  dias  19  de  outubro,  três  e  quatro  de  novembro  de  2017,  foram

realizadas 30 entrevistas, sendo um profissional de cada estabelecimento, que se dispusesse a

participar  da  pesquisa.  Seguindo  um  roteiro  com  13  perguntas,  abordando  questões

sociodemográficas,  conhecimento  sobre  as  coleções  hídricas  frequentadas  para  o  lazer  e

turismo  no  município,  bem  como  conhecimento  sobre  a  esquistossomose.  Para  algumas

perguntas, havia possibilidade de mais de uma resposta.

Posteriormente  visitou-se  as  coleções  hídricas  onde  foram  realizados  o

georreferenciamento,  aplicação  das  entrevistas  aos  frequentadores  que  estavam  presentes

naquele momento, bem como investigação de indícios da presença de caramujos do gênero

Biomphalaria. As visitas às coleções hídricas aconteceram em dois finais de semana por mês,

durante nove meses, no período de 18 de novembro de 2017 a 29 de julho de 2018. Cada

visita  durou 50 minutos,  sendo 40 minutos  para  as  entrevistas  e  esclarecimentos  sobre a

doença,  quando  solicitados  pelos  participantes  e  10  minutos  para  captura  de  caramujos,

respectivamente. 

As entrevistas  aos  frequentadores  foram guiadas  por  um questionário  contendo 14

perguntas, abordando questões sociodemográficas, conhecimento sobre a coleção hídrica e

conhecimento sobre a esquistossomose. O horário para início das visitas acontecia entre 9

horas com término às 17 horas, com revezamento na ordem de visitação às coleções para que

todas fossem visitadas em horários diferentes. O cálculo amostral foi realizado utilizando-se o

programa  epi  info 7,  considerando  um nível  de  confiança  de  95%,  mais  10% de  perda

esperada.

Em um caderno de campo foram registradas as coleções hídricas indicadas, localidade

onde  se  encontravam,  datas  e  horários  das  visitas,  dados  dos  participantes  e  resultados

encontrados. Para isso foram utilizados dois aparelhos Global Positioning System (GPS) para

georreferenciamento das áreas visitadas e cálculo das distâncias das mesmas até o Centro de

Atendimento ao Turista do Serro (órgão municipal) e uma câmera fotográfica para registro de

imagens dos locais. 

           4.4 Análise dos dados

Os  dados  obtidos  nas  entrevistas  foram  organizados  em  tabelas  e  analisados  de

maneira descritiva.
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           4.5 Questões éticas 

Vale mencionar que os aspectos éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde

para pesquisa envolvendo seres humanos foram respeitados e encaminhados para apreciação

do Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri onde foi aprovado sob o parecer de número 3.522.563. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            5.1 Análise das entrevistas com os trabalhadores de estabelecimentos turísticos do
município de Serro

As  entrevistas  com  os  trabalhadores  dos  estabelecimentos  ligados  ao  turismo

aconteceram em três datas: 19 de outubro, três e quatro de novembro de 2017.

Foram entrevistados 30 trabalhadores sendo um do Centro de Atendimento ao Turista

ligado à prefeitura local, sete de pousadas, 11 de restaurantes e lanchonetes e 11 artesãos. A

idade dos entrevistados variou de 19 a 72 anos, sendo 11 do sexo masculino e 19 do sexo

feminino.  Quatro estabelecimentos não foram pesquisados,  pois  um restaurante deixou de

funcionar, um artesão encontrava-se incapaz (alcoolizado) e dois não desempenhavam mais a

atividade. 

Quando  questionados  sobre  quais  coleções  hídricas  conheciam  e  indicavam  aos

turistas 23 (76%) responderam conhecer pelo menos uma, os outros sete (24%) entrevistados

não conheciam, e destes, quatro indicavam alguma, que conhecia pelo nome. Perguntados

sobre  a  frequência  de  visitas  às  coleções  hídricas,  19  (63%)  responderam  frequentar

esporadicamente, quatro (13%) responderam frequentar mensalmente e sete (24%) disseram

nunca ter frequentado. Quanto a utilização, 21 (92%) disseram utilizar para nadar, um (4%)

para pescar e um, para lazer e observação. 

Nestas entrevistas foram citadas 16 coleções hídricas: uma situada no distrito de São Gonçalo

do Rio das Pedras, quatro no distrito de Milho Verde, duas no distrito de Capivari, duas no

distrito de Três Barras, duas na sede do município, uma na localidade de Várzea de Baixo,

duas no distrito Deputado Augusto Clementino (Mato Grosso) e duas no distrito de Pedro

Lessa  (Tabela  1).  Neste  sentido,  Ferreira  et  al.  (2012)  defendem que  um dos  principais

atrativos para turistas que buscam diversão e descanso são as reservas de águas, sejam elas

naturais ou artificiais. No site oficial da Prefeitura do Serro percebe-se que o município tem

valorizado  suas  riquezas  naturais  ao  apontar  as  coleções  hídricas  como  cartões  postais

(SERRO, 2017). 
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Tabela 1 - Localidade onde se encontram, nome e número de vezes que as coleções hídricas

foram citadas pelos entrevistados, Serro, Minas Gerais, 2018.

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, Serro, 2017.

A Figura 2,  apresenta o mapa das coleções hídricas georreferenciadas,  que segundo Siste

(2016), pertencem as bacias do Jequitinhonha e Rio Doce.

Localidade Nome da coleção hídrica Nº de citações

São Gonçalo do Rio das Pedras Cachoeira do Comércio 01

Milho Verde Cachoeira do Moinho

Cachoeira do Carijó

Lajeado

Cachoeira do Piolho

15

05

02

01

Capivari

Cachoeira do Tempo Perdido

Cachoeira do Canelal

06

02

Três Barras Poção

Cachoeira Moinho de Dico

02

05

Sede do município Malheiros

Cascatinha

07

05

Várzea de Baixo Rio da Várzea de Baixo 01

Deputado Augusto Clementino Cachoeira do Buraquinho

Cachoeira da Pedra Lisa

02

01

Pedro Lessa Cachoeira do Carioca

Cachoeira Moinho de Esteira

02

02
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Figura 2 – Mapa das coleções hídricas indicadas pelos trabalhadores dos estabelecimentos

ligados  ao  turismo  georreferenciadas,  Serro,  2018.
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Fonte: Pesquisa de campo, Serro, 2017/2018

As coleções hídricas, Cachoeira da Cascatinha, Rio da Várzea de Baixo, Cachoeira do

Malheiros, Cachoeira da Pedra Lisa e Cachoeira do Buraquinho pertencem à Bacia do Rio

Doce. As demais coleções descritas no mapa compõem a Bacia do Jequitinhonha
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Na Tabela 2 são apresentadas as distâncias em quilômetros a serem percorridas do

Centro  de  Atendimento  ao  Turista  do  Serro  até  as  coleções  hídricas.  A primeira  coluna

apresenta os nomes da coleções hídricas. A segunda detalha a distância percorrida do Centro

de Atendimento ao Turista na sede do município do Serro à localidade onde se encontra a

coleção hídrica. Na terceira coluna está descrita a distância da localidade até o ponto mais

próximo da coleção hídrica onde é possível estacionar. A quarta coluna mostra a distância

percorrida a pé, do estacionamento até a coleção hídrica.

Tabela 2 - Distâncias de acesso às coleções hídricas calculadas em quilômetros, tendo como

origem o Centro de Atendimento ao Turista localizado na sede do município, Serro, Minas

Gerais, 2018. 

Coleção hídrica Distância até
localidade

Distância até
estacionamento

Distância até a
coleção hídrica

Cachoeira do Comércio 30,08 0,00 0,00 

Cachoeira do Moinho 24,90 1,00 0,10

Cachoeira do Carijó 24,90 1,50 0,15 

Cachoeira do Piolho 24,90 1,80 0,10

Cachoeira do Lajeado 24,90 0,00 1,00

Cachoeira do Canelal (30,30) 28,20 0.80

Cachoeira do Tempo Perdido 30,30 11,50 0,40

Poção 15,60 0,00 0,00

Cachoeira Moinho de Dico 15,60 0,80 0,80

Cachoeira do Malheiros 0,00 11,40 0,00

Cachoeira do Buraquinho 15,60 2,00 0,00

Cachoeira da Pedra Lisa 15,60 2,85 0,00

Rio da Várzea de Baixo 11,70 0,00 0,46

Cachoeira Cascatinha 0,00 7,00 0,90

Cachoeira Moinho de Esteira 20,00 2,00 0,10

Cachoeira do Carioca 20,00 7,00 0,42

Fonte: Pesquisa de campo, Serro, 2018.

Os resultados apresentados na tabela 2 mostram que, mesmo sendo um município com

dimensões consideráveis,  as coleções hídricas possuem fácil  acesso,  sendo em média 320

metros a distância percorrida a pé dos locais de parada de veículos até as coleções hídricas.

De acordo com o site oficial do Serro, os distritos de Milho Verde e São Gonçalo possuem
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estruturas  como restaurantes,  pousadas  e  estabelecimentos  para  vendas  de  artesanato  que

apoiam a visita e permanência do turista (SERRO, 2017). Já no distrito de Capivari, o apoio

ao turista foi fomentado inicialmente por meio do Programa Turismo Solidário (PTS), que

além de trazer ao turista a experiência do cotidiano das pessoas nos locais visitados, contribui

com a melhoria da renda familiar das comunidades (BRASIL, 2010b). 

Segundo dados conclusivos de Barbosa (2018), o PTS, na sua concepção, apresentou-

se  como  uma  possível  ferramenta  para  a  promoção  do  desenvolvimento,  no  entanto,  na

prática, a política reduziu o turismo à sua capacidade de gerar trabalho e renda aos moradores.

Embora a solidariedade fosse o princípio do  Programa,  na prática ocorreu exatamente o

inverso:  a  competitividade  e,  a  ausência   da   participação   efetiva   da   população   na

concepção  e formulação da própria política, resultou na fraca mobilização e articulação das

comunidades; e, principalmente, a existência de uma  permanente  tensão  entre  a  tutela,

reflexo  da  dependência  explícita  de  agentes externos,  e  as  necessárias  autonomia  e

emancipação  das  comunidades  envolvidas  com  a iniciativa.

A respeito da esquistossomose,  quando perguntados se já ouviram falar da doença,

todos os 30 entrevistados responderam sim, contudo apenas três (10%) disseram saber como

se adquiri a doença e citaram o contato com água suspeita ou contaminada. Não sabiam a

forma de contaminação sete (23%) e 20 (67%) responderam saber como se adquiri a doença,

mas não citaram a forma de contaminação. Já a respeito dos sintomas da doença apenas três

(10%) responderam conhecer  algum e  destes,  um (33,3%) citou  a  paralisia,  um (33,3%)

relatou a paralisia e problemas no fígado e um (33,3%) citou problemas no cérebro, dor de

cabeça, enjoo e tonteira. Dez entrevistados (33%) relataram não conhecer nenhum sintoma e

17 (57%) responderam conhecer, porém não citaram nenhum. Quando questionados sobre a

prevenção, 20 (67%)  responderam ter conhecimento, no entanto, apenas 3 citaram evitar o

contato com água suspeita ou contaminada. Dez (33%) responderam não conhecer a forma de

prevenção.

Apesar  da  totalidade  entrevistada  ter  conhecimento  da  existência  da  doença,  é

preocupante o fato da maioria não possuir algumas informações básicas a respeito da mesma,

o que pode contribuir com a sua manutenção. Neste sentido, Gama et al. (1998) defendem que

para um melhor controle de doenças endêmicas torna-se imprescindível que sejam criadas

oportunidades para que a população possa ampliar seus conhecimentos e reduzir o risco de

exposição as mesmas. 
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Segundo  Coura  Filho  (1998),  em  um  programa  de  controle  da  esquistossomose

realizado entre os anos de 1985 a 1995 em Taguaraçu de Minas, Minas Gerais, onde adotou-se

como  medida  de  controle  a  participação  popular  com tratamento  seletivo,  saneamento  e

educação, obteve-se a diminuição da prevalência e da intensidade de infecção. Foi relatado

que o sucesso do programa deu-se pela participação ativa da população, uma vez que os

indicadores se mantiveram estáveis, diferentemente de quando é adotado apenas o tratamento

seletivo.

Albuquerque e Stotz (2003) descrevem que apesar da educação e demais ações de

promoção da saúde serem descritas como parte integrante dos programas do Ministério da

Saúde, na prática as equipes de trabalho encontram grandes dificuldades na efetivação de

ações  educativas  no  dia  a  dia  dos  serviços.  Para  o  Ministério  da  Saúde,  o  início  de  um

trabalho  em  Educação  em  Saúde  para  controle  da  esquistossomose  deve  partir  do

levantamento preliminar da situação da doença na comunidade a ser trabalhada. Por isso, a

importância de conversas  com líderes  da comunidade,  busca de registros  nos serviços  de

saúde  ou  mesmo  em diagnóstico  parasitológico  em amostra  representativa  da  população.

Nesse contexto, recomenda-se a aplicação de questionários em grupos de risco identificados

no diagnóstico inicial, como escolares, trabalhadores rurais e domésticos, permitindo saber

dos participantes, o nível de conhecimento sobre a doença. Devido ao contato mais frequente

com  águas  de  córregos,  represas  e  lagoas,  principalmente  para  lazer,  os  escolares  são

considerados um importante grupo de risco (BRASIL, 2018a). 

No que diz respeito à prevenção, a minoria tem ciência de que a esquistossomose está

relacionada ao contato  com a água contaminada,  porém não relacionou o fato  à  falta  de

estruturas básicas de saneamento. Nesse sentido, Teles  et al. (2014) citam a necessidade de

assegurar permanentes investimentos em saneamento aliado ao conhecimento sobre o assunto

para maior controle da esquistossomose, como foi observado no município de Bananal, São

Paulo. O estudo realizado na época mostrou que o incremento de 50% para 90% na coleta e

tratamento de esgoto contribuiu juntamente com outras medidas de controle, para a redução

significativa da prevalência da esquistossomose ao longo de quase duas décadas.  

           5.2 Análise das entrevistas com frequentadores das coleções hídricas

No período de 18 de novembro de 2017 a 29 de julho de 2018 foram realizadas 406

entrevistas nas 16 coleções hídricas. As entrevistas ocorreram entre os horários de 9 às 17

horas, cujo objetivo era incluir o horário de maior atividade das cercárias que é de 11 as 17

horas, devido à incidência de luz e calor como descrito por Souza et al. (2011). Nesse período



40

foi possível observar a presença de frequentadores em todos os horários visitados.  Foram

considerados autóctones, os moradores da sede do município e dos distritos pertencentes ao

Serro e, considerados turistas, os frequentadores de outras cidades.

A Tabela  3  (apêndice  3)  apresenta  a  localização,  data  e  hora,  número  total  de

entrevistas  e  número  de  pessoas  de  cada  grupo  entrevistado  nas  coleções  hídricas.  As

cachoeiras do Moinho, do Carijó e do Lajeado, localizadas no distrito de Milho Verde, bem

como a do Tempo Perdido localizada no distrito de Capivari foram as coleções hídricas onde

realizou-se o maior número de entrevistas e encontro-se os grupos com maior número de

pessoas. O site oficial do Instituto Estrada Real cita o distrito de Milho Verde destacando-o

como uma rota turística atrativa (INSTITUTO ESTRADA REAL, 2015). Esta citação, aliada

ao reconhecimento popular do distrito e por ter sido a cachoeira do Moinho a mais citada

pelos trabalhadores do setor turístico podem conferir os motivos pelo resultado supracitado.

A  Cachoeira  do  Canelal  foi  a  única  onde  não  foram  encontrados  grupos  de

frequentadores com apenas uma pessoa. Tal dado pode ser justificado pela falta de estrutura

próxima  a  esta  coleção,  tornando-a  isolada,  o  que  condiciona  os  cuidados  relativos  à

segurança  ao  se  visitar  um espaço  natural.  Neste  sentido,  o  Guia  Turístico  da  Chapada

Diamantina (2019) em uma de suas recomendações sugere ao turista que nunca saia para uma

trilha sozinho para que, em caso de acidente tenha alguém para lhe prestar socorro. Segundo

Martins  et  al. (2008),  visitas  a  coleções  hídricas  podem  oferecer  riscos  como  traumas,

afogamento,  acidentes  com  animais,  além  de  infecção  contraída  pela  ingestão  de  água

contaminada  ou  pela  penetração  de  microorganismos  presentes  nesta,  através  da  pele  ou

mucosas. 

Durante o estudo observou-se que a idade dos entrevistados variou de 18 a 64 anos,

sendo 227 homens e 179 mulheres, 267 turistas e 139 pessoas autóctones, como relatado na

Tabela 4.
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Tabela 4 - Informações a respeito dos usuários entrevistados nas coleções hídricas do

município do Serro, Minas Gerais, 2018.

Nome da coleção hídrica Idade/ano
s

Masculin
o

Feminin
o

Turist
a

Autócton
e

Cachoeira do Comércio 18 a 35 15 18 28 05

Cachoeira do Moinho 24 a 59 14 29 35 08

Cachoeira do Carijó 25 a 52 24 12 34 02

Cachoeira do Piolho 21 a 30 08 02 09 01

Lajeado 23 a 53 16 19 34 01

Cachoeira do Canelal 21 a 44 10 11 21 00

Cachoeira do Tempo Perdido 20 a 43 29 10 38 01

Poção 43 a 64 16 08 05 19

Cachoeira Moinho de Dico 24 a 30 11 12 17 06

Malheiros 21 a 44 14 16 04 26

Cachoeira do Buraquinho 20 a 49 10 06 04 12

Cachoeira da Pedra Lisa 25 a 52 19 13 06 26

Rio da Várzea de Baixo 44 a 46 08 08 03 13

Cachoeira Cascatinha 18 a 42 08 04 01 11

Cachoeira Moinho de Esteira 33 a 55 06 04 07 03

Cachoeira do Carioca 20 a 59 19 07 19 07

TOTAL: 18 a 64 227 179 267 139

Fonte: Pesquisa de campo, Serro, 2018.

Quanto  à  profissão  dos  entrevistados,  utilizou-se  a   Classificação  Brasileira  de

Ocupações – CBO, que apresenta os seguintes grandes grupos: Grupo 0: Forças armadas,

Policiais e Bombeiros Militares; Grupo 1: Membros superiores do poder pública, dirigentes de

organizações  de  interesse  público  e  de  empresas  e  gerentes;  Grupo  2:  Profissionais  das

ciências e das artes;  Grupo 3: Técnicos de nível médio; Grupo 4: Trabalhadores de serviços

administrativos;  Grupo5:  Trabalhadores  dos  serviços,  vendedores  do  comércio  em lojas  e

mercados;  Grupo  6:Trabalhadores  agropecuários,  florestais,  da  caça  e  pesca;  Grupo  7:

Trabalhadores da produção de bens e  serviços  industriais  (trabalhos artesanais);  Grupo 8:

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (operadores de máquina) e Grupo 9:

Trabalhadores de manutenção e reparação (não qualificados) (BRASIL, 2017). Acrescentou-

se a estes grupos, as categorias Grupo 10 - estudantes e Grupo 11 - aposentados, uma vez que
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estas foram respondidas por participantes. Com base nesta classificação, a Figura 3 apresenta

as profissões dos entrevistados nas coleções hídricas.

Figura 3 - Gráfico 1 Profissões dos entrevistados nas coleções hídricas, Serro, Minas

Gerais, 2018.
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Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações, 2018. (Adaptado)

Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturimo e

Turismo de Aventura (2010) sobre o perfil do ecoturista no Brasil, onde foram entrevistados

904 praticantes, sendo 50% homens e 50% mulheres, nas cidades de Belo Horizonte, São

Paulo e Rio de Janeiro. Constatou-se que 38% dos praticantes tinham idades entre 18 e 29

anos, seguidos por 27% com idade entre 40 a 49 anos, depois por 20% com idade entre 50 e

59 anos, e por fim 15% com idade de 30 a 39 anos. 

Quanto  ao  sexo,  foi  observada  uma  significativa  participação  das  mulheres  nas

entrevistas revelando o presença e o contato com a natureza, que segundo  Schwartz  et al.

(2013) esse interesse das mulheres pelos ambientes naturais tem contribuído com o aumento

da participação destas nos esportes de aventura. 

Foi possível observar também um maior número de turistas em relação ao número de

pessoas autóctones, demonstrando o potencial turístico que a região possui e o valor que as

coleções hídricas agregam ao ambiente natural. Neste sentido, Silva (2015), defende que os

recursos hídricos são os principais atrativos de vários destinos turísticos brasileiros, sendo que

o uso desses recursos agrega valor e estimula a preservação dos mesmos, uma vez que sem
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tais recursos o turismo pode deixar de existir nas localidades. Em pesquisa realizada pela

Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (2010) nas capitais

dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo a água foi o atrativo mais valorizado,

conforme relato de (46%) das pessoas entrevistadas. 

A respeito da origem dos frequentadores,  dos  267 turistas entrevistados,  254 eram

residentes de 26 cidades mineiras e 13 eram dos seguintes estados: Acre (1), Pernambuco (3),

Santa Catarina (2), São Paulo (4) e Rio de Janeiro (3). Pôde-se perceber o expressivo número

de visitantes oriundos de diversas regiões de Minas Gerais, e a Figura 4 apresenta o número

de  visitantes  por  mesorregião  e  as  mesorregiões  do  estado,  de  acordo  com  o  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

Figura 4 – Gráfico 2 - Origem dos turistas entrevistados pelas mesorregiões de Minas Gerais,

Serro, 2018.
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Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2018.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte agregou 50% dos visitantes, demostrando a

importância  turística  que  a  região  do  Serro  tem  sobre  esta  população.  Porém,  segundo

Lambertucci, (1987) e Massarara (2008), aquela região apresenta várias áreas endêmicas para

a esquistossomose,  podendo as  migrações,  contribuirem com a introdução e  dispersão da

doença.  De acordo com o Ministério da Saúde, Brasil (2014a), o Schistossoma mansoni pode

sobreviver no organismo humano por décadas e apresentar capacidade de postura de 100 a

300 ovos por dia, muitas vezes sem apresentar sintomatologia.
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 Quanto às visitas às coleções hídricas do Serro, 167 (41%) dos entrevistados disseram

ser a primeira vez que as realizavam, já os demais 239 (59%) disseram já terem visitado

anteriormente  alguma  coleção  hídrica.  Questionados  sobre  como  ficaram  sabendo  da

existência da coleção hídrica, 268 (66%) relataram os amigos como informante, 53 (13%)

obtiveram informações na pousada, 41 (10%) se informaram pela internet, 22 (5,5%) através

de  placas  de  sinalização  e  22  (5,5%)  através  de  agências  de  viagem.  Percebe-se  a  forte

influência da divulgação informal conhecida como “boca a boca” e neste sentido,  Cafferky

(1999) defende o poder dessa forma de propaganda, afirmando a confiabilidade das pessoas

nas recomendações sugeridas, principalmente, quando esses são repassadas pelos familiares e

amigos ao adquirirem um produto ou serviço.

Outro  questionamento  foi  sobre  a  frequência  que  os  entrevistados  visitavam  as

coleções  hídricas.  Trezentos  (74%)  responderam  frequentar  esporadicamente,  47  (11,5%)

diariamente, 41 (10%) semanalmente e 18 (4,5%) mensalmente. Quando questionados sobre a

utilização das  mesmas,  309 (76%) a  utilizavam para  nadar,  seis  (1,5%) para  pescar,  seis

(1,5%) para lavar roupa e 85 (21%) responderam utilizar apenas para lazer e contemplação.

Observou-se que a principal utilização das coleções hídricas é a indicada no site oficial do

Serro, que destaca o uso de suas cachoeiras para o banho (SERRO, 2017). Neste sentido,

Martins et al. afirma que essa atividade mantém o indivíduo em constante contato com o meio

aquático trazendo benefícios, como o estímulo à atividade física e ajuda no combate ao stress.

Sobre  o  conhecimento  de  outras  coleções  hídricas  do  município,  85  (21%)  dos

entrevistados responderam conhecer apenas a que estavam no momento da entrevista e 321

(79 %) disseram conhecer  outras:  Cachoeira  do Moinho,  Lajeado,  Cachoeira do Carijó  e

Tempo Perdido as mais citadas, respectivamente. Além das 16 coleções hídricas estudadas,

nessas entrevistas foram citadas mais nove coleções pertencentes ao município do Serro, a

saber:  Cachoeira  da  Grota  Seca,  citada  duas  vezes,  Cachoeira  do  Macaco,  Cachoeira  do

Coqueiro, Cachoeira da Fumaça, Cachoeira do Amaral, Lago Azul, Lagoa Seca e Cachoeira

da Carmelita citadas uma vez cada. 

Na Tabela 5 são apresentados os números de entrevistados turistas, pessoas autóctones

e o percentual de participantes por localidade. Pôde-se observar que as coleções hídricas que

apresentaram maior  número de frequentadores turistas localizavam-se em Capivari,  Milho

Verde, Pedro Lessa e São Gonçalo do Rio das Pedras. A procura por estes distritos pode ser

justificada  pela  popularidade  histórica  dos  mesmos  e  pela  divulgação  no  site  oficial  do

Instituto  Estrada  Real  (ESTRADA REAL,  2015).  Em contrapartida,  as  coleções  hídricas
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localizadas em Deputado Augusto Clementino, na sede do município, Três Barras e Várzea de

Baixo, são frequentadas em maior número por pessoas autóctones. 

Tabela 5 - Localização das coleções hídricas mais frequentadas por turistas e percentual de 

participantes, Serro, Minas Gerais, 2018. 

Localidade Turistas Autóctones Percentual de 
participantes 

Capivari 59 01 15 %

Deputado Augusto Clementino 10 38 12 %

Milho Verde 112 12 30 %

Pedro Lessa 26 10 9 %

São Gonçalo do Rio das Pedras 28 05 8 %

Sede do Município 5 37 10 %

Três Barras 22 25 11 %

Várzea de Baixo 3 13 5 %

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2017 / 2018.

Quando  questionados  sobre  a  possibilidade  de  contrair  alguma  doença  através  do

contato com a água, 321 (79%) dos entrevistados responderam saber do risco, sendo citadas

12 doenças. Outros 59 (14,5%) mencionaram o risco de adquirir alguma doença em contato

com a água, porém não sabiam o nome de nenhuma e 26 (6,5%) responderam não conhecer

nenhum risco (Tabela 6). 

Tabela 6 - Relação do nome atribuído e quantitativo que foram citadas nas entrevistas com os 

frequentadores das coleções hídricas, Serro, Minas Gerais, 2018.

Doença Nº de citações

Xistose 276

Micose 84

Verminoses 20

Leptospirose 15

Dengue 9



46

Leishmaniose 9

Diarreia     3

Cólera 3

Toxoplasmose 3

Giardíase 3

Bactérias 3

Psoríase 3

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2017 - 2018.

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2017 - 2018.

A grande maioria dos entrevistados demonstrou conhecimento de nomes atribuídos a

várias doenças adquiridas por meio do contato ou ingestão da água contaminada, sendo a

xistose  a  mais  citada.  Segundo  Wichmann  et  al.  (2009),  a  esquistossomose  é  a  segunda

infecção parasitária mais importante do mundo, chegando a causar aproximadamente 200 mil

mortes anuais e ter conhecimento sobre a transmissão da esquistossomose através do contato

com água contaminadas pode ajudar em mudanças de comportamento e controle da mesma.

 Neste sentido, o Ministério da Saúde defende a necessidade do empoderamento da

população através de programas de Educação em Saúde, uma vez que o conhecimento sobre

as doenças tropicais transcendem sua causa biológica e requerem o envolvimento contínuo

das populações, ajudando na mudança de condutas e hábitos das pessoas, contribuindo com as

ações de controle (BRASIL, 2018).

Além da esquistossomose, os entrevistados relataram várias doenças que podem ser

transmitidas pelo contato com águas, a saber: as micoses, que conforme Lacaz et al. (1991)

podem ser adquiridas através do contato com a água contaminada de piscinas ou ao seu redor,

e verminoses, porém, essas podem ser adquiridas através da ingestão de água ou de alimentos

contaminados, (SILVA, 2009; SANTOS et al., 2013). Também foram citadas: a leptospirose,

que de acordo com o Ministério da Saúde é uma zoonose transmitida pelo contato com a urina

de animais infectados ou água e lama de enchentes contaminadas pela bactéria leptospiras

(BRASIL, 2014), a diarreia e a cólera que também podem ser adquiridas pela ingestão de

água  contaminada  (GONÇALVES,  2012;  SANTOS,  1994).  A toxoplasmose  que  segundo
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Mitsuka et al. (2010) pode ser adquirida através da ingestão de água contaminada por oocistos

eliminados nas fezes de gatos e demais felídeos, além de consumo de  carnes e produtos de

origem animal crus ou mal cozidos contendo cistos teciduais e via circulação materno-fetal. 

Também foram citadas doenças como a leishmaniose e a dengue, cuja transmissão não

está  relacionada  ao  contato  ou  ingestão  da  água  contaminada,  evidenciando  o

desconhecimento básico da biologia dos vetores e transmissão das doenças. A transmissão da

leishmaniose  se  dá  através  da  picada  da  fêmea  contaminada  de  dípteros  da  família

Psychodidae, genericamente conhecidos por Flebotomíneos (GONTIJO E MELO, 2004) e a

dengue,  é  transmitida  pela  picada  da  fêmea  contaminada  do  mosquito  Aedes  aegypti

(BRASIL, 2013b). 

Neste sentido, com o intuito de informar as pessoas que pretendem viajar, o Ministério

da Saúde disponibiliza em seu site oficial, informações destinadas à saúde do viajante , com

sugestões de alguns cuidados a serem tomados antes da viagem como: conhecer os riscos de

doenças e a necessidade de ser vacinado (BRASIL, 2018).

Ao serem perguntados como se adquire a esquistossomose, 195 (48%) responderam

ter o conhecimento e destes 146 (75%) falaram sobre o contato com água contaminada, 23

(12%) disseram que a contaminação se dava por ingestão de água contaminada,  14 (7%)

responderam ser através do consumo de alimentos contaminados, quatro (2%) citaram a carne

de porco, quatro (2%) andar descalço e quatro (2%) disseram apenas que a contaminação se

dava através da pele. Observa-se o baixo conhecimento dos entrevistados, pois menos de 50%

responderam saber  a forma de adquirir  a doença.  Neste sentido,  Matos  et  al.  (2013),  em

estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, concluíram que os turistas não buscam nenhum

tipo de aconselhamento de saúde antes da viagem, ou nunca se preocuparam com isso.

Sobre os sintomas da doença, 142 (35%) disseram conhecer algum sintoma e destes,

60 (42%), citaram a paralisia. Outros sintomas foram citados e estão descritos na Tabela 7.

Tabela 7 - Relação dos sintomas e número de vezes que foram citados pelos frequentadores

das coleções hídricas, Serro, Minas Gerais, 2018.

Sintomas Nº de citações

Paralisia 60

Diarreia 36

Problemas no fígado 24



48

Vômito 24

Morte 22

Aumento da barriga 22

Problemas no cérebro 21

Anemia  16

Dor abdominal  16

Manchas 16

Febre 11

Problema no coração 8

Tonteira 8

Dor de cabeça 5

Ataca órgãos internos 5

Dificuldade de aprendizagem 5

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2017 - 2018.

Os  sintomas  da esquistossomose são inespecíficos,  podendo-se  destacar:  mal-estar,

febre,  hiporexia,  tosse  seca,  sudorese,  dores  musculares,  dor  na  região  do  fígado  ou  do

intestino,  diarreia,  cefaleia  e  prostração,  entre  outros.  Sendo  esse,  um  dos  motivos que

dificulta o rápido diagnóstico da doença, que pode ser dificultado também, pela ausência de

sintomas em alguns pacientes (BRASIL, 2014a).

Fato comprobatório aconteceu com um grupo de 32 ciclistas mineiros em viagem à

Chapada  Diamantina,  na  Bahia,  onde  todos  os  integrantes  foram  contaminados  pelo

Schistossoma mansoni. Segundo reportagem realizada por Peixoto (2017), aproximadamente

45  dias  após  a  viagem,  algumas  pessoas  começaram  a  sentir  diferentes  sintomas  e

consequentemente  procuraram  tratamento  para  diferentes  doenças.  Após  a  descoberta  de

infecção pelo  parasito,  profissionais  da  área  médica  pertencentes  ao  grupo orientaram os

integrantes  a  fazerem o exame,  mesmo quem não apresentava sintomatologia,  quando foi

constatado a positividade em todos. Um integrante do grupo chegou a ter a medula atingida

pela contaminação, sendo este o caso mais grave do grupo. 

Quando  questionados  sobre  a  prevenção  da  doença,  231  (57%)  responderam  ter

conhecimento  e  destes,  183  (79%)  falaram  em  evitar  águas  contaminadas,  23  (10%)
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responderam consumir  água tratada e  25 (11%) responderam outras  formas de prevenção

como:  lavar  alimentos,  não  poluir  as  águas,  lavar  as  mãos  e  não  andar  descalço.  Dos

entrevistados, 146 (36%) disseram não saber como prevenir a doença e 29 (7%) responderam

saber, porém não citaram a forma de prevenção. Pôde-se observar o baixo conhecimento dos

entrevistados  a  respeito  da  esquistossomose  e,  neste  sentido,  a  Organização  Mundial  do

Turismo alerta os viajantes para a importância da orientação sobre os perigos existentes nos

destinos escolhidos a fim de minimizar o risco de contrair doenças (OMT, 2018).  

Algumas  cidades  já  possuam serviços  de  atenção à  saúde do viajante,  como Belo

Horizonte  em  Minas  Gerais,  que  oferece  orientação  aos  viajantes  quanto  a  doenças

transmissíveis, cuidados com a higiene e vacinas (BELO HORIZONTE, 2018). No entanto,

Matos e Barcelos (2010) citam que, apesar da crescente abordagem do tema sobre saúde dos

viajantes por setores de governo, nas empresas aéreas e marítimas, bem como nas agências de

viagem,  a  maioria  dessas  ações  ainda  é  restrita  a  recomendações  de  vacinação  antes  da

viagem e a descrições sobre riscos veiculadas em páginas da Internet. 

Segundo Santana et al. (2014), a alta taxa de visitação por turista a áreas com coleções

hídricas pode contribuir para a dispersão da esquistossomose.  Enk et al. (2010) afirmam que

quando  tais  deslocamentos  ocorrem  para  áreas  endêmicas,  torna-se  um  importante

componente de vulnerabilidade para a população viajante que poderá tanto se expor quanto

dispersar  a  doença  nas  localidades  de  origem.   Kloos  et  al.  (2010)  afirmam  que  essa

movimentação tanto  pode ocorrer  no sentido  rural-urbano,  como no sentido  urbano-rural,

visando questões de trabalho ou de lazer. 

   Hanai e Netto (2006) defendem novas concepções de planejamento turístico em

termos de reflexão ética que reconheça os problemas sociais,  culturais  e ambientais,  bem

como  as  especificidades  dos  destinos,  apoiado  numa  interpretação  interdisciplinar.  Nesse

sentido,  Matos e Barcellos (2010), trazem uma reflexão importante sobre como a saúde do

turista  é  abordada,  visto  que  as  empresas,  agências  de  viagem e  setores  do  governo  se

preocupam apenas com a cobrança da vacinação e informação sobre os riscos encontrados no

site  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária.  Os  autores  ainda  apontam  para  a

necessidade de uma atenção maior para a pesquisa de fatores de risco diversos que podem

acometer o turista viajante. Em suas pesquisas, o índice de estudos sobre a ocorrência da

esquistossomose é baixo, pois a atenção para outros riscos de acometimento de doenças foram

mais destacados. 
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Devido às precipitações mais acentuadas nos meses de novembro a fevereiro, pôde-se

observar que, apesar dessa época ser mais favorável para frequentar coleções hídricas por

serem meses mais quentes, nos meses de março a julho foi realizado um número maior de

entrevistas devido à diminuição das chuvas, como mostrado na Figura 4.

Figura 4 - Gráfico 2 - Número de entrevistas e o volume de chuvas referentes aos

meses de visitas às coleções hídricas, Serro, 2018.
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 Fonte: Climatempo (2018).                                                                                                     

           5.3 Busca de caramujos do gênero Biomphalaria 

A busca por caramujos foi realizada em todas as visitas às coleções hídricas,  com

duração  de  10  minutos,  utilizando-se  a  técnica  escrita  por  Barbosa  (1995).  Essa  técnica

consiste em raspar com a concha de captura a vegetação submersa e o fundo da coleção

hídrica, levando-a à superfície e lavando, cuidadosamente, o material recolhido procurando os

moluscos. 

Todas as espécies – B. glabrata, B. straminea e B. tenagophila – já foram encontradas

no Vale do Jequitinhonha (SOUZA et al., 2001). Isso porque foi observado que os fatores

ambientais  locais  contribuíram para  essa  disseminação  (KLOSS  et  al.  2001).  Porém,  nas

coleções  hídricas  estudadas,  não  foi  encontrado  nenhum caramujo,  apesar  de  terem sido

encontrados, próximo a algumas, ambientes favoráveis ao mesmo, como presença de água

parada,  com  baixa  profundidade  e  farta  vegetação.   Neste  contexto,  Hu  et  al.  (2013),

defendem  que  podem  ocorrer  inundações  de  outras  coleções  povoadas  por  hospedeiros

intermediários  do  Schistosoma,  colaborando,  desta  forma,  para  o  aumento  dos  riscos  de

transmissão do parasito nestas áreas. 
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Por outro lado, Kloos  et al.  (2001), estudando a esquistossomose na localidade de

Melquíades,  Governador  Valadares,  Minas  Gerais,  verificaram a  forte  correlação negativa

entre a velocidade da água e a presença de caramujos do gênero Biomphalaria. Fator este que

pode explicar a ausência do molusco nas coleções visitadas, uma vez que a maioria possui

águas correntes.

Siste  (2016)  analisou  que,  quanto  à  ocorrência  de  esquistossomose  por  bacia

hidrográfica no município do Serro, foi observado maior número de localidades positivas em

cursos pertencentes à Bacia do Rio Doce em relação à do Rio Jequitinhonha. Predominante na

bacia do Rio Doce tendo como principais tributários no município do Serro os Ribeirões do

Lucas e Saia, os Córregos da Cachoeira, Bagagem, Mosquito e Ouro Fino e os Rios do Peixe

e Guanhães. Pode-se perceber que os ribeirões e córregos mencionados não foram alvo da

pesquisa, uma vez que não foram citados pelos entrevistados. No entanto, algumas coleções

estudadas pertenciam às bacias hidrográficas do Rio Doce e à do Jequitinhonha. Neste sentido

Teles, et al. (2014) constataram no município de Bananal, São Paulo, a dispersão passiva de

cercárias  a distâncias  superiores  a um quilômetro dos locais  identificados com caramujos

infectados.  Sendo  assim,  acredita-se  que  não  é  possível  relacionar  a  não  presença  do

Biomphalaria com a ausência de cercárias nas coleções hídricas visitadas nesta pesquisa.
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6 CONCLUSÃO 

- O município do Serro possui grande potencial turístico ligado à natureza, principalmente

relacionado a coleções hídricas, mais especificamente cachoeiras; 

-  Os  trabalhadores  dos  estabelecimentos  ligados  ao  turismo do  município  do  Serro  e  os

frequentadores  das  coleções  hídricas  apresentaram  ter  algum  conhecimento  sobre  a

esquistossomose, porém campanhas de educação em saúde para autóctones e turistas, aliadas

à  melhoria  das  condições  sanitárias  e  tratamento  de  eventuais  pacientes  devem  ser

implementados em conjunto para a diminuição da esquistossomose;

- Os entrevistados do setor turístico, por se tratar de moradores do próprio município, e este

sendo  endêmico  para  a  esquistossomose,  detém um maior  conhecimento  sobre  a  doença

quando comparados com os turistas;

- Nas coleções hídricas situadas nos distritos de Milho Verde, São Gonçalo e Capivari foi

realizado um maior número de entrevistas, respondidas predominantemente por turistas;

- As coleções hídricas situadas na sede do município e nos distritos de Mato Grosso, Várzea

de Baixo e Pedro Lessa, possuem menor taxa de visitação e são frequentadas principalmente

por pessoas autóctones;

- Não foram encontrados caramujos nas coleções hídricas estudadas, porém não é possível

afirmar que não haja possibilidade da presença destes principalmente em locais de remansos e

águas mais lentas, pouco utilizadas para atividades de lazer. Contudo a contaminação pode

ocorrer por dispersão das cercárias.

-  Diante  do  estudo  apresentado,  percebe-se  a  importância  no  investimento  em  ações

educativas voltadas para a saúde e meio ambiente, em saneamento básico e no tratamento de

pessoas infectadas e em risco de contaminação pelo Schistossoma, objetivando à redução de

casos e a dispersão da doença para outros locais. 

- Reconhecer a necessidade da prevenção e do controle da esquistossomose é o primeiro passo

a ser dado para uma caminhada de sucesso nos setores saúde e turismo ligado à natureza. Uma

estrutura  interdisciplinar  formada por  Agentes  da Saúde e  do turismo local  pode garantir

melhor qualidade de vida aos autóctones e segurança aos turistas.

-Valorizar  o  potencial  ecoturístico,  principalmente  ligado  às  coleções  hídricas,  com

implantação  de  sinalização  e  informações  básicas  dos  produtos  e  qualificação  dos
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profissionais envolvidos pode acrescentar divisas à renda da população e consequentemente à

economia do município.

- Evidenciar o caráter multidisciplinar da pesquisa, que põe em evidencia que para além dos

discursos  tradicionais  de  promoção  dos  destinos  turísticos  por  meio  de  seus  recursos

paisagísticos de significativa atratividade, devem buscar como pauta balizadora a conservação

de  coleções  hídricas  de  balneabilidade  apropriada,  com vistas  a  prezar  pela  qualidade  e

usufruto de tais recursos, seja para a comunidade local, seja para visitantes e turistas.
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Apêndice 1 – Roteiro de entrevista aos  trabalhadores de estabelecimentos ligados ao

turismo

1- Nome:

2- Sexo:

3- Idade:

4- Profissão:

5- Endereço:

6- Conhece algum rio, cachoeira ou lago usado para lazer ou turismo? Quais?

7- Você já utilizou algum deles?

8- Caso tenha respondido sim, com que frequência utiliza? Diariamente, semanalmente,

mensalmente, esporadicamente.

9- Com qual finalidade utiliza?

a) Nado

b) Pesca

c) Lavar roupa

d) Esporte aquático

e) Outra. O que por exemplo?

10- Você já escutou falar da esquistossomose, barriga d´água ou xistose?

11- Você sabe como uma pessoa pega a xistose?

12- Você sabe o que a xistose causa na pessoa?

13- Você sabe o que fazer para prevenir a xistose?
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Apêndice 2 – Roteiro de entrevista aos frequentadores das coleções hídricas

1- Nome:

2- Sexo:

3- Idade:

4- Profissão:

5- Endereço:

6- Já conhecia este local?

7- Caso tenha respondido não, como ficou sabendo da existência?

8- Caso tenha respondido sim, qual a frequência que utiliza o local?

9- Com qual finalidade utiliza?

a) Nado

b) Pesca

c) Lavar roupa

d) Praticar esporte aquático

e) Outra. O que por exemplo?

10- Conhece outras coleções hídricas no município? Quais?

11- Você sabe se essas águas podem oferecer risco de adquirir alguma doença?

Se sim, quais doenças?

12- Você sabe como se adquiri a esquistossomose, barriga d’água ou xistose?

13- Você sabe o que a xistose causa na pessoa?

14- Você sabe o que fazer para prevenir a xistose?

Apêndice 3 - Tabela 3 – Horários de visitas às coleções hídricas, Serro, 2018. 
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Localidades/Coleções 
hídricas

Data e hora Nº de entrevistas

São Gonçalo do Rio das Pedras

Cachoeira do Comércio 18/11/2017 – 09:00 0

23/12/2017 – 14:30 0

20/01/2018 - 16:20 5

24/02/2018 – 09:00 2

31/03/2018 – 09:20 5

28/04/2018 – 14:50 5

26/05/2018 – 16:30 6

23/06/2018 – 09:00 5

21/07/2018 – 16:10 4

                                                                Total de 32 entrevistas, em grupos de 1 a 4 pessoas

Milho Verde

Cachoeira do Moinho 18/11/2017 – 11:00 5

23/12/2017 – 12:20 4

20/01/2018 – 10:10 5

24/02/2018 – 14:20 2

31/03/2018 – 10:30 6

28/04/2018 – 12:10 5

26/05/2018 – 10:10 6

23/06/2018 – 16:20 5

21/07/2018 – 10:10 5

                                                                Total de 43 entrevistas em grupos de 1 a 10 pessoas

Cachoeira do Carijó 18/11/2017 – 12:20 4

23/12/2017 – 11:20 3

20/01/2018 – 09:00 3

24/02/2018 – 15:30 1
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31/03/2018 – 15:50 5

28/04/2018 – 13:10 4

26/05/2018 – 09:00 5

23/06/2018 – 15:20 5

21/07/2018 – 09:00 5

                                                                  Total de 35 entrevistas em grupos de 1 a 2 pessoas

Cachoeira do Piolho 18/11/2017 – 14:00 0

23/12/2017 – 10:10 0

20/01/2018 – 15:00 0

24/02/2018 – 12:20

31/03/2018 – 13:00

28/04/2018 – 10:30

26/05/2018 – 12:20

0

4

2

0

23/06/2018 – 14:00 1

21/07/2018 – 12:00 3

                                                                  Total de 10 entrevistas em grupos de 1 a 2 pessoas

Lajeado 18/11/2017 – 16:10 3

23/12/2017 – 09:00 3

20/01/2018 – 13:40 5

24/02/2018 – 10:30 0

31/03/2018 – 10:30 4

28/04/2018 – 09:00 5

26/05/2018 – 14:30 5

23/06/2018 – 10:30 5

21/07/2018 – 14:20 5

                                                                  Total de 35 entrevistas em grupos de 1 a 3 pessoas

Capivari

Cachoeira do Canelal 19/11/2017 – 09:00 0
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24/12/2017 – 14:20 0

21/01/2018 – 10:20 0

25/02/2018 – 11:20 2

01/04/2018 – 12:00 5

29/04/2018 – 10:40 3

27/05/2018 – 15:00 4

24/06/2018 – 09:00 3

22/07/2018 – 16:00 4

                                                                  Total de 21 entrevistas em grupos de 2 a 3 pessoas

Cachoeira do Tempo Perdido 19/11/2017 – 11:30

24/12/2017 – 12:20

21/01/2018 – 09:00

0

4

5

25/02/2018 – 09:30 4

01/04/2018 – 14:00 5

29/04/2018 – 09:20 5

27/05/2018 – 13:00 6

24/06/2018 – 11:30 5

22/07/2018 – 13:00 5

                                                                  Total de 39 entrevistas em grupos de 1 a 5 pessoas

Três Barras

Cachoeira Moinho de Dico 19/11/2017 – 15:00 2

24/12/2017 – 09:30 1

21/01/2018 – 14:00 0

25/02/2018 – 14:20 0

29/04/2018 – 14:00 5

01/04/2018 – 10:10 5

27/05/2018 – 09:00 2

24/06/2018 – 16:00 3

22/07/2018 – 09:00 5
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                                                                  Total de 23 entrevistas em grupos de 1 a 5 pessoas

Poção 19/11/2017 – 13:40 1

24/12/2017 – 10:35 0

21/01/2018 – 11:50 0

25/02/2018 – 13:00 2

01/04/2018 – 09:00 3

29/04/2018 – 13:00 5

27/05/2018 – 10:00 4

24/06/2018 – 15:00

22/07/2018 – 10:00

4

5

                                                                  Total de 24 entrevistas em grupos de 1 a 6 pessoas

Serro

Cachoeira do Malheiros 25/11/2017 – 09:30 3

31/12/2017 – 09:00 0

27/01/2018 – 12:10 4

03/03/2018 – 09:20 2

25/03/2018 – 12:30 0

21/04/2018 – 09:30 5

20/05/2018 – 14:20 5

01/07/2018 – 14:00 6

28/07/2018 – 09:20 5

                                                                  Total de 30 entrevistas em grupos de 1 a 6 pessoas

Cachoeira da Cascatinha 26/11/2017 – 10:20 0

30/12/2017 – 12:00 1

28/01/2018 – 09:00 0

04/03/2018 – 10:50 1

24/03/2018 – 11:50 0

22/04/2018 – 15:30 4
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19/05/2018 – 10:40 2

30/06/2018 – 11:50 4

29/07/2018 – 09:00 0

                                                                  Total de 12 entrevistas em grupos de 1 a 3 pessoas

Deputado Augusto Clementino (Mato Grosso)

Cachoeira do. Buraquinho 25/11/2017 – 11:30 1

31/12/2017 – 10:20 0

27/01/2018 – 10:40 3

03/03/2018 – 11:00 0

25/03/2018 – 10:30 0

21/04/2018 – 13:20 5

20/05/2018 – 09:30 1

01/07/2018 – 10:40 4

28/07/2018 – 11:10 2

                                                                  Total de 16 entrevistas em grupos de 1 a 3 pessoas

Cachoeira da Pedra Lisa 25/11/2017 – 13:00 1

31/12/2018 – 12:00 0

27/01/2018 – 09:30 3

03/03/2018 – 12:30 4

25/03/2018 – 09:00 0

21/04/2018 – 12:00

20/05/2018 – 11:00

5

5

01/07/2018 – 09:30 5

28/07/2018 – 12:30 3

                                                                  Total de 26 entrevistas em grupos de 1 a 6 pessoas

Várzea de Baixo

Rio Várzea Baixo 26/11/2017 – 09:00 0

30/12/2017 – 13:10 1
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28/01/2018 – 10:20 1

04/03/2018 – 09;30 0

24/03/2018 – 15:00 0

22/04/2018 – 14:10 5

19/05/2018 – 09:20

30/06/2018 – 14:40

29/07/2018 – 10:30

2

5

2

                                                                  Total de 16 entrevistas em grupos de 1 a 3 pessoas

Pedro Lessa

Cachoeira Moinho de Esteira 26/11/2017 – 11:50 0

30/12/2017 – 10:35 0

28/01/2018 – 11:50 3

04/03/2018 – 12:10 1

24/03/2018 – 10:30 0

22/04/2018 – 10:50

19/05/2018 – 13:50

3

4

30/06/2018 – 10:20 2

29/07/2018 – 13:00 3

                                                                  Total de 16 entrevistas em grupos de 1 a 4 pessoas

Cachoeira do Carioca 26/11/2017 – 13:20 0

30/12/2017 – 09:30 4

28/01/2018 – 13:30 3

04/03/2018 – 13:30 2

24/03/2018 – 09:00 0

22/04/2018 – 09:30 5

19/05/2018 – 15:00

30/06/2018 – 09:00

5

5

29/07/2018 – 14:20 4

                                                                  Total de 28 entrevistas em grupos de 1 a 6 pessoas
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Total Geral: 406

Fonte: Pesquisa de campo – Formulário de campo, 2017 / 2018.
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