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Resumo 
A forte relação das pessoas com o Rio Doce, bem como suas enchentes regulares, 
representam fator contínuo de exposição ao risco de doenças hídricas. Dada sua 
relevância epidemiológica, este estudo analisa a associação entre percepção de 
contaminação e uso do rio, bem como os mecanismos heurísticos empregados na 
formação da percepção de risco. Utilizou-se um Modelo Probit Ordenado com Variável 
Instrumental e Análise de Redes Temáticas aplicados a uma base de dados primária de 
352 domicílios, representativa dos moradores de Tumiritinga, MG, para o ano de 2012. 
Resultados indicam que embora a maioria (92,6%) dos moradores de Tumiritinga 
perceba o risco de contrair algum tipo de doença quando se nada no Rio Doce, somente 
11,4% informam não entrar na água. A análise de conteúdo sugere que esse paradoxo 
advém da falta de compreensão populacional sobre os mecanismos de transmissão de 
doenças hídricas, criando viés otimista sobre as chances de contaminação. Campanhas 
para promoção de comportamento preventivo devem, portanto, enfatizar as formas de 
contração de doenças hídricas na região. 
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Introdução 

A qualidade dos recursos hídricos tem um impacto direto sobre a saúde dos indivíduos (Pruss et 
al., 2002). Esse impacto está associado ao padrão de uso das águas, apresentando efeitos 
deletérios sobre a saúde do usuário e de seus familiares, particularmente quando indicadores 
socioeconômicos não são favoráveis (Hamner et al., 2006). Por essa razão, o monitoramento do 
nível de salubridade da água é fator chave para manter em níveis desejáveis o risco 
epidemiológico. Vários estudos apontam para uma relação direta entre presença de resíduos 
industriais nos cursos de água urbanos e prevalência de doenças crônicas, agudas e contaminação 
por metal pesado (Pruss et al., 2002; Clasen et al., 2007; Cai et al., 2011; Kanu e Achi, 2011). 
Casos clássicos como o da poluição gerada no polo petroquímico de Cubatão nos anos 1980 
ilustram a relevância epidemiológica do monitoramento e recuperação de recursos hídricos 
antropicamente degradados (Hogan, 1995).  

Embora a teoria de risco sugira que a existência de um perigo – como a poluição – só se 
configure como risco se efetivamente conectada à presença humana (Singley, 2004; Van Westen 
et al., 2006), perigos ambientais – como enchentes – podem gerar exposição potencial 
involuntária em caso de cursos de água poluídos. As propostas recentes de gestão pública da 
qualidade dos recursos hídricos (Soares et al., 2002) reconhecem as evidências científicas de que 
o comportamento de risco individual em relação ao uso de águas contaminadas é influenciado por 
restrições socioeconômicas (Neidell, 2004), viés otimista na percepção sobre risco de 
contaminação (Weinstein, 1984; Chambers e Windschitl, 2004) e baixa efetividade da divulgação 
puramente quantitativa de estatísticas epidemiológicas na promoção de comportamento avesso ao 
risco (Wit et al., 2008; Slovic, 2010). 

Quando iniciativas públicas de eliminação das fontes geradoras de contaminação não existem ou 
são incompletas, entender os mecanismos que influenciam a percepção de risco é um pré-
requisito básico para indução de comportamento preventivo, como sugerido por teorias 
psicológicas e de saúde sobre comportamento de risco (Deery, 2000; Schwarzer, 2001). Teorias 
psicológicas sobre susceptibilidade a perigos apontam para o papel mediador que a qualidade da 
percepção, o envolvimento emocional e a seletividade dos processos cognitivos relativos aos 
fatores de risco exercem sobre a existência real de um perigo (Weinstein, 1984; Baruch et al., 
2000; Slovic et al., 2000; Slovic et al., 2010). Segundo essas teorias, a existência do perigo em si 
não é suficiente para afetar a percepção sobre a susceptibilidade populacional a ele. Para que haja 
susceptibilidade, é necessário haver uma exposição direta, uma baixa capacidade de resposta e 
outros mecanismos comportamentais e cognitivos que funcionem como fatores predisponentes. 

Estudos laboratoriais e amostrais sugerem que a exposição a comportamentos arriscados é maior 
em indivíduos que possuem falhas cognitivas na interpretação real do risco, na extensão dos 
danos potenciais e na compreensão dos mecanismos de geração dos danos (Weinstein, 2003; 
Peters et al., 2004; Wit et al., 2008). Weinstein (1984), por exemplo, verificou que indivíduos 
apresentam viés otimista em relação à susceptibilidade a vários perigos, como doenças e 
violência. Esse viés seria explicado pelo maior peso dado aos fatores de risco de elevada 
controlabilidade, como ações pessoais e traços psicológicos. Assim, em situações que as pessoas 
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acreditam ter maior controle sobre suas ações, a percepção de risco de contaminação é sempre 
mínima, como no caso de alcoolismo, vício em drogas, acidentes de carro e contaminação por 
doenças venéreas (Weinstein, 1984; Deery, 2000; Chambers e Windschitl, 2004). Embora 
robustos, os resultados ignoram situações em que há falhas heurísticas sobre o mecanismo de 
conversão de riscos em danos efetivos. Parte do efeito de controlabilidade, portanto, pode advir 
da incapacidade dos indivíduos de corretamente gerar uma relação causal entre exposição, 
mecanismos de causação e consequências (Bateman et al., 2010). 

Outros estudos experimentais sugerem que há um forte componente emocional e relacional na 
percepção sobre risco e susceptibilidade (Peters et al., 2004; Wit et al., 2008; Slovic et al., 2010). 
Por exemplo, indivíduos têm maior chance de classificarem-se como menos expostos a risco que 
seus pares (Weinstein, 1984), embora casos narrativos de contaminação ou dano sofrido por 
pessoas próximas reduzem o viés otimista sobre a susceptibilidade, induzindo comportamentos 
preventivos (Wit et al., 2008). Curiosamente, a influência da forma de comunicação sobre 
contaminação e danos diminui na medida em que a prevalência de efeitos adversos (mortes, 
doenças, etc.) torna-se maior (Slovic, 2007, 2010). Pesquisas comportamentais explicam esse 
paradoxo pela incapacidade das pessoas processarem grandes números na tomada de decisões, 
com exceção dos casos em que esses números impliquem alguma conexão afetiva direta (Slovic, 
2010). Somos incapazes de agir racionalmente para evitar tragédias em massa, embora 
mobilizemos forças e recursos para salvar uma vida em perigo. É esse componente emocional que 
justifica iniciativas de comunicação afetiva de mensagens sobre perigos e riscos de contaminação, 
com vistas a incentivar o comportamento preventivo (Wit et al., 2008). 

O componente emocional da percepção de risco (risk as feeling) parece ser robusto a influências 
culturais (Slovic et al., 2010). Estudos realizados em diferentes contextos e sob diferentes 
condições experimentais sugerem que as experiências diretas e indiretas com o risco influenciam 
tanto a percepção de risco da ocorrência de um evento quanto o comportamento de exposição ao 
risco. Por exemplo, estudos mostram que pessoas que tiveram conhecidos afetados por alguma 
doença em sua localidade têm maior probabilidade de adotar medidas que minimizem a 
exposição ao risco, assim como de dar suporte a políticas governamentais desenhadas para 
minimização de risco, mesmo que essas ações públicas requeiram algum sacrifício econômico 
(Slovic, 1987; Alhaki; Slovic, 1994; O’Coonor et al., 1999; Morua et al., 2011). 

Apesar da ampla literatura sobre percepção de risco, afeição, cognição e comportamento de risco 
ambiental e de saúde em países desenvolvidos, pouco se conhece sobre essas associações em 
países em desenvolvimento. Uma importante exceção são os estudos comportamentais sobre risco 
de contaminação, comportamento sexual e aderência a tratamentos relativos a doenças 
sexualmente transmissíveis na África (Eaton et al., 2003; Bunnell et al., 2006) e Ásia (Li et al., 
2004). Para a área de ambiente e saúde, dois estudos para o México também devem ser 
destacados como raros exemplos dessa literatura na América Latina: Coral-Verdugo et al. (2003) 
e Morua et al. (2011). 

Estudos sobre risco de contaminação por doenças hídricas no Brasil têm enfatizado o componente 
epidemiológico relacionado a riscos objetivos (Ayres, 2002; Guerra et al., 2005; Luiz e Cohn, 
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2006), assim como o aspecto de gestão pública dos recursos hídricos (Magalhães Junior, 2007; 
Cavalcanti, 2013). Pouco se conhece sobre a heurística populacional sobre mecanismos de 
exposição à contaminação por doenças hídricas no país. Os estudos epidemiológicos e de saúde 
sobre doenças veiculadas à água em geral assumem que o processo de decisão individual ocorre 
com informação completa, ignorando potencial viés heurístico na associação percebida entre 
chance de contaminação e mecanismos científicos de transmissão de doenças (D´Aguila et al., 
2000; Slovic et al., 2000). 

Este estudo tem como objetivo central conhecer a percepção dos indivíduos sobre condições de 
salubridade das águas do Rio Doce, sobre suas chances de contaminação por doenças hídricas e 
as formas de uso que fazem dessas águas. Em termos específicos, este estudo analisa a associação 
entre percepção de contaminação e uso do rio e identifica se a percepção sobre a qualidade do 
recurso hídrico afeta a percepção sobre a probabilidade de contaminação, apontando a que tipo de 
contaminação os entrevistados acreditam estar expostos. Para tanto, utilizou-se uma combinação 
de metodologias qualitativas e quantitativas com vistas a dar resposta a um aparente paradoxo: 
por que os indivíduos continuam fazendo uso de águas poluídas, mesmo reconhecendo uma alta 
chance de contaminação? 

Foi utilizada uma base de dados primária, representativa da população urbana do município de 
Tumiritinga, MG, situado ao longo do Rio Doce. Os resultados sugerem que o uso do rio induz 
uma baixa percepção sobre o risco (explicada pela incapacidade de associação entre risco e 
mecanismos de transmissão), confirmando as teorias de viés otimista sobre susceptibilidade ao 
risco. Observou-se também uma significativa influência do componente relacional e afetivo 
(conhecimento sobre alguém próximo já ter sido contaminado) sobre a percepção individual de 
risco. Argumenta-se que embora exista um componente afetivo e relacional na percepção do 
risco, o principal mecanismo que explica esse paradoxo é a falha heurística na compreensão da 
relação entre o risco objetivo de contaminação e os mecanismos de transmissão de doenças. Esses 
resultados sugerem a importância da promoção de políticas de educação ambiental centradas em 
mensagens afetivas e anedotais sobre histórias de contaminação, assim como campanhas didáticas 
sobre mecanismos de transmissão de doenças hídricas em contextos de alto risco de 
contaminação. 

Qualidade da Água e Doenças Hídricas na Bacia do Rio Doce 

A bacia hidrográfica do Rio Doce, situada na região sudeste do país, ocupa cerca de 83.400 km2, 
dos quais 86% se situam no estado de Minas Gerais e 14% no estado do Espírito Santo. A 
população nessa área é de cerca de 3.100.000 habitantes, sendo que destes, aproximadamente 
68% vivem na área urbana. O processo de colonização da região foi marcado por um intenso 
processo de desmatamento para estabelecimento da pecuária extensiva, seguido da instalação de 
atividades industriais e expansão de aglomerados urbanos. As atividades econômicas 
desenvolvidas na bacia hidrográfica do Rio Doce são bastante diversificadas. Além de abrigar em 
sua área o maior complexo siderúrgico da América Latina, a economia da região também se 
destaca pela atividade agropecuária (reflorestamento de eucalipto, lavouras tradicionais, cultura 
de café, cana de açúcar, criação de gado leiteiro e de corte e suinocultura); agroindústria 
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(sucroalcooleira); mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e outros); indústria 
(celulose, siderurgia e laticínios); comércio e serviços de apoio aos complexos industriais; e 
geração de energia elétrica (PHIR DOCE, 2010). 

Na região denominada como Médio Rio Doce, onde se localiza o município de Tumiritinga, a 
exploração agropecuária é uma das principais fontes de geração de renda, emprego e ocupação de 
mão-de-obra. O desmatamento e uso inadequado do solo são problemas característicos do local e 
têm gerado um intenso processo de erosão, resultando em assoreamento dos cursos da água 
(Espindola, 2005). Aliado ao quase inexistente sistema de tratamento de esgotos, os despejos 
inadequados das mineradoras e de resíduos industriais e domésticos possibilitaram o contínuo 
processo de assoreamento dos leitos do rio. Adicionalmente, o uso de agrotóxicos de maneira 
indiscriminada nas lavouras da região tem aumentado a contaminação da água (Coelho, 2011). 
Assim, a contaminação por esgotos domésticos, a erosão e o assoreamento se configuram como 
os principais problemas relacionados à gestão dos recursos hídricos na localidade (PHIR DOCE, 
2010). O Rio Doce encontra-se, portanto, em uma situação muito precária no que se refere aos 
serviços de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Tal situação é bastante preocupante, 
podendo provocar sérios danos à saúde humana e torna evidente que o cuidado com as águas e a 
saúde pública são aspectos fortemente interligados: águas poluídas se configuram em risco direto 
à saúde da população (Soares et al., 2002).  

Dentre as diversas consequências geradas pela contaminação da água na saúde humana podem 
estar doenças que atacam o fígado, o sistema nervoso e outros órgãos do corpo humano devido à 
ação, por exemplo, de agrotóxicos e metais pesados. De acordo com Silva e colaboradores 
(2012), os metais pesados podem se fixar no tecido adiposo do organismo, sendo os sintomas, a 
princípio, praticamente imperceptíveis quando a ingestão acontece em pequenas quantidades. No 
entanto, quando os sintomas começam a se manifestar, não há medicação disponível. A presença 
de cianobactérias na água também causa problemas graves, dentre os quais estão irritação ou 
erupção de pele, inchaço dos lábios, irritação dos olhos e ouvidos, dor de garganta, inflamação 
nos seios da face e asma. Além disso, a ingestão de água contaminada por cianobactérias pode 
resultar em náuseas, vômitos, dores abdominais, diarréias, fraqueza muscular e complicações no 
fígado (COPASA, 2005).  

Além de todas as doenças citadas, a cólera, a difteria, a esquistossomose, a febre tifoide, a 
hepatite A e a leptospirose também são doenças que podem resultar do contato com água 
contaminada e todas já apresentaram casos confirmados notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN – MS) na bacia do Rio Doce (PHIR 
DOCE, 2010). Apesar da gravidade destas e de outras doenças relacionadas à água, a população 
ainda parece não estabelecer uma relação entre uso da água e resultados de saúde. Essa falha 
heurística na associação entre uso e contaminação é potencialmente agravada pela regularidade 
das enchentes do Rio Doce, afetando milhares de pessoas que vivem ao longo das margens do 
Rio, assim como dos bairros localizados em baixa elevação. 

A literatura sobre associação entre risco percebido de contaminação e uso dos recursos hídricos 
apresenta resultados mais consolidados em relação à contaminação por consumo de água, embora 
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as evidências sobre associação correta sejam inconclusas (Morua et al., 2011). Poblete-Davila e 
colaboradores (2005) e Ingram e colaboradores (1995), por exemplo, sugerem que enquanto a 
população em geral subestima o risco de contaminação por consumo de água, os profissionais de 
saúde e gestores públicos apresentam viés de superestimação, especialmente em contextos com 
maior nível de desenvolvimento socioeconômico. Outros estudos sugerem que os indivíduos, 
mesmo reconhecendo a conexão entre uso e risco de contaminação, não modificam seu 
comportamento de risco (Mclennan, 2000; Morua et al., 2011). 

Morua e colaboradores (2011) sugerem que as duas principais razões para explicar o hiato 
comportamental observado é a crença sobre a percepção de risco de vizinhos e pessoas que vivem 
em áreas próximas, assim como os níveis de confiança sobre as informações oficiais relativas a 
risco de contaminação. Como será visto adiante pela análise de conteúdo da percepção dos 
indivíduos de nossa amostra sobre a qualidade do recurso hídrico e risco percebido de 
contaminação, o principal mecanismo que explicaria o hiato comportamental advém de crenças 
populares sobre a separação entre o rio, a fragilidade do corpo e os mecanismos de transmissão de 
doenças hídricas. Nesse sentido, o problema é mais de ordem heurística do que de credibilidade 
da informação oficial sobre riscos. 

Metodologia 

Este artigo utiliza os dados primários oriundos do projeto “Representações Sociais das 
Comunidades de Galiléia e Tumiritinga com Relação ao Uso e Conservação do Rio Doce”, 
financiado pela FAPEMIG (Processo nº. SHA - APQ-01807-11), o qual teve como principal 
objetivo entender as representações sociais e as formas de uso e conservação do Rio Doce entre 
os residentes de Tumiritinga e Galiléia, em Minas Gerais. A pesquisa foi feita por professores, 
alunos e bolsistas do Grupo de Pesquisa Saúde, Indivíduo e Sociedade (SAIS), da Universidade 
Vale do Rio Doce. O uso de questionários semi-estruturados permitiu a coleta de dados 
quantitativos e qualitativos padronizados para as duas comunidades. Os questionários aplicados 
contêm questões relativas a características sócio-demográficas dos residentes de Tumiritinga e 
Galiléia, de uso e conservação do Rio Doce e itens sobre conhecimento, grau de consciência, 
atitude e comportamento ambiental. 

Neste estudo serão utilizados os dados de Tumiritinga, pois os dados de Galiléia ainda estão em 
fase de coleta e análise de consistência. A coleta urbana dos dados de Tumiritinga ocorreu entre 
os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. A amostra é representativa dos domicílios 
urbanos do município. Definimos o tamanho mínimo amostral baseado num erro máximo de 3%, 
com nível de confiança de 95% e proporção de 0,50 (mais conservadora), com correção para 
população finita. A amostra total corresponde a 352 domicílios urbanos. Para garantir a correta 
representatividade amostral, o levantamento dos domicílios foi realizado a partir da técnica de 
seleção proporcional em dois estágios: 1) seleção dos setores censitários baseado no tamanho do 
setor (IBGE, 2010), e 2) número de domicílios por setor proporcional ao total de domicílios por 
setor na população total. Esse desenho amostral garante uma amostra final auto-ponderada 
(Groves et al., 2009). 
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Análise Quantitativa 

Para testar evidências estatísticas de associação entre uso do Rio e percepção sobre riscos de 
contaminação por doenças de veiculação hídrica, assim como a influência da contaminação de 
algum parente sobre a percepção de risco, utilizamos um modelo probit ordenado, com teste de 
Brant para retas de regressões paralelas. O teste de Brant apresentou resultado não-significativo, 
validando a escolha do modelo ordinal (p=0.3920). Como o efeito do uso sobre a percepção de 
risco de contaminação é endógeno, foi utilizada uma estratégia de estimação em dois estágios 
com variáveis instrumentais (Wooldridge, 2010). O instrumento utilizado foi a distância de cada 
domicílio à Prainha do Jaó. Essa praia de rio é resultado do processo de assoreamento relativo ao 
desmatamento das matas ciliares e do lançamento de resíduos sólidos ao longo do Rio Doce. Ao 
estudar as representações sociais dos moradores de Tumiritinga quanto à Prainha do Jaó e o Rio 
Doce, Hora (2013) encontrou representações completamente distintas. Enquanto a Prainha era 
vista como uma imagem positiva, associada ao lazer e turismo, o Rio Doce foi visto como um 
recurso degradado pelo desmatamento e contaminado por poluição vinda de resíduos industriais e 
esgotamento sanitário não tratado:  

A Prainha do Jaó é um ponto turístico do município de Tumiritinga que, além de 
proporcionar aos residentes e visitantes tranquilidade e lazer, constitui-se em fonte de 
renda, motivos pelos quais precisa de cuidados a fim de evitar que ações humanas 
insustentáveis destruam esse patrimônio. (Hora, 2013: 159) 

O Rio Doce, por fornecer a água necessária à sobrevivência, constitui-se em uma fonte de 
vida que precisa de cuidados, pois, devido às ações humanas tais como lançamentos de 
lixos e esgotos em seu leito e o desmatamento de suas margens, encontra-se degradado e 
poluído. (Hora, 2013: 157) 

Essa diferença na representação social sugere que a distância até a Prainha do Jaó é um bom 
candidato a instrumento para corrigir o viés causado pela endogeneidade entre uso e percepção de 
risco de contaminação do Rio Doce. Foram utilizados dois instrumentos diferentes: a distância 
reportada no questionário e a distância euclidiana calculada através da grade georreferenciada dos 
domicílios entrevistados. A distância reportada em questionário comportou-se melhor do que a 
distância euclidiana, exatamente por considerar diferenças na dificuldade de acesso. O teste de 
associação bivariada entre as medidas de distância, uso do rio e chance de contaminação mostrou 
uma relação estatisticamente significativa (p=0.0086) entre o instrumento e o uso do rio, mas não 
apresentou associação significativa (p=0.5574) entre o mesmo instrumento e a medida de 
percepção de risco. O teste de Hausman para endogeneidade na equação do segundo estágio 
(Tabela 2) identifica a forte presença de endogeneidade (p=0.0000), influenciando de maneira 
significativa o coeficiente de uso na regressão de percepção de contaminação. A qualidade do 
instrumento do ponto de vista estatístico foi validada pela significância dos coeficientes do 
instrumento (resultados sob requisição aos autores) na equação do segundo estágio (a equação de 
uso do rio, utilizando o instrumento como preditor e todas as demais variáveis exógenas do 
modelo de risco de contaminação). Um possível efeito mediador da contaminação de parentes na 
relação entre uso e percepção de risco poderia afetar adicionalmente o efeito do coeficiente de 
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uso. Foi feito um teste de mediação de Sobel-Goodman (Baron e Kenny, 1986), com resultado 
não-significativo (p=0.2752). Portanto, a estimação do coeficiente de uso sobre contaminação é 
estatisticamente consistente. 

Análise Qualitativa 

Foram analisadas as respostas dadas pelos entrevistados à questão aberta na qual explicam os 
motivos pelos quais acreditam correr risco de contaminação por alguma doença ao entrarem no 
rio. A análise dos dados qualitativos foi desenvolvida a partir da proposta de Attride-Stirling 
(2001), denominada Análise de Redes Temáticas. De acordo com a proposta desta pesquisadora, 
a análise de redes temáticas inclui seis passos: i) codificação do material; ii) identificação dos 
temas; iii) construção das redes temáticas; iv) descrição e exploração das redes temáticas; v) 
sumarização das redes temáticas e; vi) interpretação. 

A análise dos motivos foi utilizada para entender sinais de viés heurístico na conexão entre uso e 
percepção de risco. A curiosa relação entre elevada classificação de chance de contaminação e 
uso intenso do rio verificada nos dados foi então escrutinada a partir de categorias temáticas que 
pudessem sinalizar a necessidade do uso, a percepção sobre susceptibilidade e as crenças sobre os 
mecanismos de transmissão de doenças. Assim, a análise temática permitiu a criação de três 
grandes grupos de motivos: 1) a poluição do Rio Doce, 2) As doenças advindas do Rio Doce e 3) 
Entrar ou não entrar no Rio. Essas categorizações temáticas permitiram qualificar o resultado 
encontrado nos modelos de regressão de que o uso do rio para consumo induz uma percepção 
reduzida de classificação de risco (viés otimista). 

Análise de Resultados 

A amostra original, de 352 domicílios, foi reduzida a um total de 278 observações em razão de 
informações faltantes para algumas das variáveis utilizadas. A pergunta sobre contaminação foi 
feita da seguinte maneira: “Quando alguém entra no Rio Doce existe algum risco de que seja 
contaminado por alguma doença que possa estar na água? Em sua opinião a possibilidade disto 
acontecer seria: 0 – sem possibilidade, 1 – pequena, 2 – média, 3 – grande, 4 – enorme”. De 
acordo a Tabela 1, as pessoas apresentam um ligeiro viés pessimista sobre a possibilidade de 
contaminação. Entre os que acreditam no risco de contaminação pelo uso do rio, 53.7% percebem 
o risco como grande ou enorme. Somente 29% identificam a poluição advinda de água e 
esgotamento sanitário como principal problema do rio, contrastando com os dados oficiais sobre 
fontes de poluição (PHIR DOCE, 2010). Em média, 81% fazem uso do rio, a despeito do 
reconhecimento do risco de contaminação. Metade da amostra já teve algum familiar 
contaminado por doenças hídricas pelo uso do Rio Doce. A idade dos respondentes variou de 18 a 
98 anos, com uma média de 45 anos, 70% sendo mulheres, com renda domiciliar per capita média 
inferior a 1 salário mínimo (R$ 622,00 em 2012). Cerca de 72% dos entrevistados são residentes 
no município há mais de 10 anos ininterruptos (desses, 33% são nativos). O tempo de 
deslocamento médio até a prainha do Jaó é de cerca de 16 minutos. Das variáveis analisadas, 
apenas o uso do rio, a presença de familiar infectado e a renda domiciliar per capita apresentaram 
associação bivariada estatisticamente significativa com a chance de contaminação. 
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Tabela 1: Estatísticas descritivas e testes bivariados de associação para as variáveis 
utilizadas na análise de regressão - Tumiritinga, MG, 2012 

Variável Média Desvio-
padrão 

Amplitude Teste 
Bivariado Min Max 

Chance de contaminação 2.25 1.12 0 4 - 
Uso do Rio Doce para consumo 0.81 0.39 0 1 (8.41a)* 
Familiar contraiu doença ao entrar no Rio 
Doce? 0.50 0.50 0 1 (20.12a)**  
Sexo (masculino) 0.30 0.46 0 1 (4.46a) 
Idade 45.11 16.82 18 98 (-1.93b)+ 
Renda domiciliar per capita 537.11 548.93 0 4000 (-1.97b)* 
Reside há 01 ano ou menos 0.11 0.31 0 1 

(20.17a)+ Reside de 02 a 10 anos 0.17 0.38 0 1 
Reside de 11 a 30 anos 0.40 0.49 0 1 
Reside a mais de 30 anos 0.32 0.47 0 1 
Principal problema do rio: água suja e esgoto 0.29 0.46 0 1 (4.58a) 
Distância da Praia do Jaó: 0 a 10 min 0.52 0.50 0 1 

(14.27a) 
Distância da Praia do Jaó: 11 a 20 min 0.25 0.43 0 1 
Distância da Praia do Jaó: 21 a 30 min 0.17 0.37 0 1 
Distância da Praia do Jaó: > 30 min 0.06 0.24 0 1 
Nota I: Associações e medidas descritivas calculadas sobre a amostra analítica final utilizada na 
regressão = 278 casos. 
Nota II: a - Teste qui-quadrado de Pearson; b - Teste z (modelo probit ordenado 
simples) / ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1   
Fonte: Dados de Tumiritinga, MG (2012)           

 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos modelos de regressão. Foram feitos modelos sequenciais, 
em bloco. O modelo I contém apenas as variáveis estado (uso do rio e familiar infectado); o 
modelo II introduz variáveis sócio-demográficas de controle, e o modelo III adiciona uma dummy 
para a percepção de que esgoto e lixo são os principais problemas ambientais do rio. Para cada 
bloco, são apresentados os resultados do modelo probit ordenado, seguido do modelo em dois 
estágios com variável instrumental para corrigir o viés de endogeneidade no coeficiente do uso do 
rio. A presença de um familiar contaminado por doenças hídricas derivadas do uso do rio tem um 
efeito estatístico inconteste sobre a chance de perceber riscos mais elevados de contaminação ao 
se usar o rio. Esse resultado é coerente com as teorias psicológicas de risco como afeto (risk as 
feeling). O efeito do uso do rio sobre a classificação percebida de risco é coerente com a teoria de 
viés heurístico, sugerindo que pessoas que utilizam as águas do rio para consumo tendem a 
apresentar viés otimista na classificação do risco. Esse resultado é significativo apenas nos 
modelos de variáveis instrumentais (IV). Como estimadores de modelos IV são consistentes, 
embora menos eficientes, a significância do uso sinaliza que o efeito dominante advém da forte 
endogeneidade entre uso e percepção de risco (Hausman p=0,0000). Assim, quem usa o rio para 
consumo tem chance quase 7 vezes menor de aumentar 1 nível na classificação de risco de 
contaminação se comparado a um não usuário. 
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O viés otimista, como será visto na análise de resultados qualitativos, advém não da percepção 
sobre controlabilidade, como advogam alguns autores, mas pelo viés heurístico sobre os 
mecanismos de contaminação. Os dados mostram que, entre aqueles entrevistados que entram no 
rio, 92,6% acreditam existir algum risco de contaminação pela água e somente 4,8% alegam 
acreditar não estarem expostos ao risco de serem contaminados ao entrarem na água. A partir 
deste resultado é possível inferir que, embora a percepção sobre o risco individual de contrair 
uma doença hídrica seja elevado, ele não implica adoção de um comportamento preventivo. Uma 
possível explicação para este resultado pode estar no conhecimento sobre os tipos de doenças 
veiculadas pela água. A análise das respostas abertas sobre o porquê a maior parte dos 
entrevistados acredita que existe risco de contaminação, mas mesmo assim continua a entrar no 
rio, auxiliará na identificação de possível viés otimista, de cunho heurístico, sobre a contaminação 
derivada da utilização. 

Tabela 2: Estimativas da probabilidade de contaminação, uso e qualidade da água - Tumiritinga, MG, 
2012  

Variáveis 
Probit 

Ordenado 
I 

IV Probit 
Ordenado 

I 

Probit 
Ordenado 

II 

IV Probit 
Ordenado 

II 

Probit 
Ordenado 

III 

IV Probit 
Ordenado 

III 
Variáveis Estado 

Uso da água do rio para 
consumo 0.000 -1.618** -0.015 -1.729** -0.138 -1.753** 
   0 = Não, 1 = Sim [0.184] [0.313] [0.196] [0.289] [0.214] [0.467] 
Familiar infectado ao entrar no 
rio 0.504** 0.527** 0.518** 0.495** 0.484** 0.477** 
   0 = Não, 1 = Sim [0.114] [0.107] [0.116] [0.127] [0.123] [0.130] 

Variáveis de Controle 
Sexo     -0.104 -0.201 -0.189 -0.188 
   0 = Feminino, 1 = Masculino     [0.131] [0.139] [0.144] [0.142] 
Idade     -0.003 -0.003 -0.004 -0.007+ 
   Continua     [0.004] [0.004] [0.004] [0.004] 
Renda per capita do domicílio     -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
   Continua     [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
Tempo contínuo de residência             
   Base = 1 ano ou menos             
Tempo contínuo de residência     -0.202 -0.221 -0.182 -0.282 
   2 a 10 anos     [0.206] [0.198] [0.214] [0.222] 
Tempo contínuo de residência     -0.289+ -0.422* -0.333+ -0.418* 
   11 a 30 anos     [0.171] [0.168] [0.180] [0.196] 
Tempo contínuo de residência     -0.274 -0.407* -0.256 -0.317 
   Mais de 30 anos     [0.189] [0.186] [0.204] [0.217] 
Principal problema ambiental do rio       0.039 -0.019 
   Poluição da água e esgoto = 1       [0.147] [0.144] 
Tau 1 -1.597** -2.835** -2.074** -3.594** -2.340** -3.765** 
  [0.213] [0.274] [0.304] [0.345] [0.350] [0.435] 
Tau 2 -0.196 -1.702** -0.654* -2.436** -0.894** -2.604** 
  [0.186] [0.299] [0.279] [0.346] [0.317] [0.508] 
Tau 3 0.281 -1.235** -0.175 -1.958** -0.386 -2.126** 
  [0.185] [0.312] [0.279] [0.353] [0.315] [0.531] 
Tau 4 1.412** -0.180 0.962** -0.918* 0.731* -1.088+ 
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  [0.192] [0.340] [0.283] [0.375] [0.317] [0.577] 
Atanhrho 12   1.289**   1.398**   1.484+ 
    [0.378]   [0.381]   [0.784] 
Teste de Endogenia de Hausman  43.12 0.0000 39.84 0.0000 33.18 0.0000 
Observações   278   278   278 
Robust standard errors in brackets             
** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1             
Fonte: Dados de Tumiritinga, MG, 2012.           

 

A Poluição do Rio Doce 

Aliada a fatores socioeconômicos, como distribuição de renda, condições gerais de saneamento 
ambiental, trabalho, moradia, escolaridade e outros, a qualidade do meio ambiente exerce uma 
influência direta no processo de saúde-doença das populações. Melhorias em um destes aspectos, 
como por exemplo, na qualidade dos recursos hídricos, pode gerar mudanças significativas no 
perfil de saúde da comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento (Rodrigues et al., 2009). 
O contrário também pode ocorrer, ou seja, os efeitos da degradação dos recursos hídricos podem 
repercutir de maneira negativa sobre a saúde humana. Moraes e Jordão (2002) ressaltam que, no 
início dos anos 2000, a cada 14 segundos uma criança morria em decorrência de doenças hídricas 
e que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento 
eram causados pelo consumo de água contaminada.  

Mesmo com todas as evidências apontando para os efeitos deletérios da degradação dos recursos 
hídricos sobre a vida humana, Moraes e Jordão (2002) ressaltam que o conceito de poluição ainda 
não está definido e nem divulgado adequadamente na esfera da população. Segundo as autoras, 
para um determinado grupo, a poluição refere-se à modificação prejudicial de um ambiente que 
possui qualquer forma de vida. Para outro grupo, tal forma de vida deve ser a humana e, ainda 
para um terceiro grupo, poluição refere-se a qualquer alteração ecológica que afete, direta ou 
indiretamente, a saúde do homem. 

Os resultados da amostra aqui analisada revelam que a maior parte dos entrevistados tem 
consciência da poluição do rio Doce e de algumas fontes potenciais de tal poluição. Os problemas 
mais graves, na percepção de uma grande parcela dos entrevistados, resultam das ações de 
indústrias localizadas na região, as quais contaminam a água ao lançarem produtos químicos no 
rio. Além da ameaça resultante do comportamento das indústrias locais, alguns entrevistados 
também ressaltaram o problema da poluição do rio como decorrente do lançamento de resíduos 
domésticos. Os extratos de falas, apresentados a seguir, ilustram estes aspectos. 

Pelo seguinte, temos indústrias jogando produto químico, e tem as represas que juntam 
coisas no fundo. Há pouco tempo a água tava com gosto horrível. (Entrevistado 10) 
 
Por causa da sujeira mesmo, esgoto. Tudo trem que é ruim eles jogam ali. (Entrevistado 
34) 
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Porque tem umas épocas aí atrás que tavam jogando um veneno na água aí pra cima. 
(Entrevistado 37) 

Além dos problemas mencionados, a percepção de alguns entrevistados é de que a poluição do rio 
também está relacionada ao fato dele ser um local de desova de corpos. Para estes entrevistados, 
animais e corpos de pessoas mortas são jogados no rio e, ao se decomporem, poluem ainda mais 
as águas, que já não apresentam uma boa qualidade. As falas de dois entrevistados, apresentadas a 
seguir, ilustram o fato de que os despejos realizados no Rio Doce são, evidentemente, muito 
variados e influenciam a percepção que os moradores do local apresentam sobre a qualidade da 
água. 

Por que tem tanto coisa que desce. Mês de novembro acharam uma mulher no saco 
plástico dentro do rio. (Entrevistado 12) 
 
Animais mortos que jogam e a gente não sabe do que morreu. (Entrevistado 49) 

Os resultados analisados até este ponto do trabalho despertam preocupação tanto do ponto de 
vista ambiental quanto em relação ao organismo humano. Como muitos pesquisadores já 
apontaram, agentes químicos provenientes de atividades industriais, quando manuseados e 
depositados de maneira inapropriada, podem atingir a saúde humana e ambiental de maneira 
bastante severa. A exposição de seres humanos a tais agentes resulta em efeitos adversos na 
saúde, os quais podem se manifestar por meio de uma simples dor de cabeça, de náuseas, de 
irritações na pele e pulmões até por meio de situações mais graves como reduções nas funções 
hepáticas e neurológicas (Rodrigues et al., 2009).  

Saber que o Rio Doce é poluído e quais os agentes causadores da poluição não significa, contudo, 
conhecer as doenças que podem ser veiculadas por águas contaminadas e, muito menos, entender 
a gravidade de muitas dessas doenças. Neste sentido, Morua e seus colegas (2011) argumentam 
que encontrar soluções sustentáveis para a água e para problemas sanitários requer que se trate 
não somente de desafios técnicos e financeiros, mas também que se trabalhe com crenças 
políticas, culturais e atitudes dos indivíduos e populações. Para McClain, Bernhardt e Beach 
(2005), compreender como as pessoas envolvidas percebem o risco associado com as doenças 
provenientes da água, e suas motivações para adotar comportamentos preventivos, é fundamental 
para que se possa prevenir a difusão de doenças hídricas.  

As doenças advindas do Rio Doce 

A água pode afetar a saúde humana de várias maneiras, as quais podem passar pela ingestão 
direta, pela higiene pessoal e do ambiente, pela agricultura, pelos processos industriais e, também 
pelas atividades de lazer. As bactérias patogênicas, os vírus e os parasitos são os principais 
agentes biológicos encontrados em águas contaminadas e constituem uma das principais fontes de 
morbidade e mortalidade no país. Eles são responsáveis por grande parte dos casos de diarreias 
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infantis, enterites e doenças endêmicas e epidêmicas, tais como a cólera e a febre tifoide, as quais 
podem ser fatais (BRASIL, 2006). De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 
2006, são registrados 05 bilhões de casos anuais de diarreia nos países em desenvolvimento por 
falta de água potável e saneamento. Nas regiões menos desenvolvidas do mundo, cerca de 1,8 
milhões de crianças menores de 05 anos morrem em função da diarreia (PNUD, 2006).  

A despeito do reconhecimento por parte dos entrevistados sobre a alta chance de contaminação ao 
usar as águas poluídas do Rio Doce, poucos sabem sobre como e por quais doenças podem ser 
contaminados. Alguns extratos de falas apresentados a seguir, revelam que alguns entrevistados 
acreditam que já ficaram doentes em função do tempo de permanência na água, outros pelo fato 
de terem tido “manchas brancas”, resultantes da “xistosa” e há, ainda, aqueles que acreditam que 
ao usar o rio podem apresentar “dor nos ossos”.  

Eu já fiquei doente por causa de ficar na água. Já peguei infecção, machucados. 
(Entrevistado 56) 
 
Porque são de deixar mancha na gente, já é também uma contaminação da xistosa. 
(Entrevistado 47) 
 
Já vi muita gente pegar mancha e dar dor nos ossos (por ficar muito tempo na água). 
(Entrevistado 10) 

Os resultados qualitativos também apontam para uma preocupação mais acentuada com a 
leptospirose. Essa doença, no entanto, está mais associada aos períodos de enchentes do rio, como 
ilustram alguns extratos de falas. 

Por que eles falam muito das doenças de rato, e as enchentes traz tudo que era nojerada, 
esgoto. (Entrevistado 64) 
 
Porque a água tá suja, tá contaminada. Tudo quanto é imundice desce no rio, coco de rato. 
É perigoso. (Entrevistado 267) 
 
Creio que só acontece na enchente, quando a água vem com barro e xixi de rato. 
(Entrevistado 305) 

Além de indicar que há pouco conhecimento sobre as doenças que podem ser geradas pelo 
contato com a água contaminada do rio, os resultados do estudo desenvolvido em Tumiritinga 
também revelam desinformação acerca da transmissão de outras doenças, que não são de 
veiculação hídrica. Para alguns entrevistados a Aids, por exemplo, pode ser contraída porque 
muitas pessoas jogam preservativos utilizados no rio.  

Por lixo de outras cidades e daqui mesmo. O povo que freqüenta joga lixo, tem o risco até 
de pegar aids pelo tanto de camisinha. (Entrevistado 220) 
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Apesar de perceberem o rio como um local poluído e fonte de transmissão de doenças, muitos 
entrevistados alegaram que continuam entrando no rio. Uma das possíveis explicações para este 
comportamento pode estar na percepção de risco que possuem. Assim, o próximo item traz 
algumas falas que indicam a percepção dos entrevistados sobre o risco de contrair alguma doença 
transmitida pela água do rio. 

Entrar ou não no Rio Doce? 

Slovic (1987), Pligt (1998) e McClain, Bernhardt e Beach (2005) definem risco como a 
probabilidade de uma perda ou de um resultado adverso, constituído por dois elementos: a 
probabilidade que um resultado adverso ocorra e a seriedade deste resultado. Eles alegam, no 
entanto, que pessoas leigas geralmente têm uma definição de risco intuitiva, normalmente 
baseada em suas percepções de probabilidade de resultados negativos, de controle da situação e 
de informação disponível sobre o risco. Alguns extratos de falas, apresentados a seguir, sugerem 
que muitos entrevistados ainda possuem informações equivocadas ou insuficientes acerca da 
possibilidade de contraírem algum tipo de doença quando utilizam o rio. O fato de o rio ter 
muitos peixes e de suas águas serem corrente, por exemplo, são considerados como fatores 
protetores. Para muitos entrevistados isto reduz a motivação para a adoção de comportamento 
preventivo em relação ao uso do rio.  

Na água não pega nada não, porque o Rio tem muitos peixes que comem a sujeira. 
(Entrevistado 343) 
 
Água corrente não corre risco. (Entrevistado 88) 
 
Cada organismo tem uma reação. Depende do nosso organismo. Se tá bem alimentado não 
pega microorganismo. É minha forma de pensar, só pega se tiver com imunidade baixa. 
(Entrevistado 282) 

Além da relação com a disponibilidade de informação, Nordgren e seus colaboradores (2007) 
também destacam o papel da familiaridade que os indivíduos têm com o risco ao qual estão 
expostos e da expectativa de tempo que possuem em relação ao resultado, ou seja, se o resultado 
da exposição será imediato ou acontecerá em longo prazo. Uma das falas apresentadas ilustra a 
questão da familiaridade que os entrevistados possuem com um dos resultados adversos da 
exposição às águas contaminadas do Rio Doce. Bastante conhecida na região, a esquistossomose 
parece não ser percebida como uma doença de sérias conseqüências. Neste sentido, é possível 
argumentar que o entendimento da extensão do risco resulta em uma separação entre as doenças 
transmitidas pelo rio e o uso do mesmo. Adicionalmente, como sugerido pela teoria da 
controlabilidade (Weinstein, 1984; Nordgren et al., 2007), a sensação de controle sobre 
determinada situação, em geral, resulta na diminuição da percepção de risco, o que leva muitos 
indivíduos a se exporem a situação que gerará um resultado adverso. Este pode ser o caso de 
muitos entrevistados que, acreditando serem imunes às doenças, já que nunca contraíram 
nenhuma delas até o momento da pesquisa, não se sentem vulneráveis a contraírem nenhuma 
doença de veiculação hídrica 
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Eu já dei muita xistose, já fui proibida, mas sou teimosa e tomo banho assim mesmo. 
(Entrevistado 345) 
 
Por que meu namorado é pescador, ele entra direto, nunca pegou nem essas manchinhas. 
(Entrevistado 59) 
 
Por que se fosse pra pegar doença no rio eu já tava morta. (Entrevistado 88) 

Vale pontuar que muitos pais, ainda hoje, não têm consciência do risco de contração de doenças 
transmitidas pela água a que seus filhos estão expostos. As crianças são particularmente 
vulneráveis a estas doenças, pois ainda não possuem o sistema imunológico amplamente 
desenvolvido (McClain et al., 2005).   

Todo mundo misturado. É gato, cachorro. Meu marido é teimoso, eu falo com ele, mas ele 
vai e ainda leva os meninos. (Entrevistado 158) 

Os resultados aqui apresentados sugerem que a relação entre percepção de risco e comportamento 
preventivo é muito tênue. Questões atinentes à disponibilidade de informação, a cultura local e a 
comportamentos já consolidados em relação ao uso do rio podem estar influenciando a 
intensidade da ligação entre percepção de risco e comportamento preventivo na região. O 
aparente paradoxo encontrado parece ser predominantemente explicado pelo viés otimista 
heurístico sobre a percepção sobre a chance de contaminação, como sugerido por Bateman et al. 
(2010), sobrepondo a influência da controlabilidade, como sugerido por Weinstein (1984, 2003). 
Essa falha informacional parece ser mediada pela lei dos grandes números, fazendo com que as 
pessoas familiarizadas com doenças muito prevalentes percebam o risco como mínimo (Nordgren 
et al., 2007; Slovic, 2010). 

Considerações Finais 

Este estudo analisou a percepção dos moradores sobre condições de salubridade das águas do Rio 
Doce, sobre suas chances de contaminação por doenças hídricas e as formas de uso que fazem 
dessas águas. Observou-se um aparente paradoxo na relação entre o uso do Rio Doce e a 
percepção sobre chances de contaminação decorrente do seu uso. A teoria psicológica sobre 
heurística do otimismo argumenta que esse paradoxo advém da falha no mecanismo de 
interpretação dos mecanismos geradores de risco, reduzindo a chance dos indivíduos engajarem-
se em comportamento preventivo. De fato, os resultados da regressão concordam com essa 
interpretação, pois pessoas que usam o rio para consumo são as que classificam o risco de 
contaminação como mais baixo. Embora esse resultado em si não seja capaz de informar sobre as 
causas – controlabilidade percebida ou falha heurística, os resultados qualitativos sugerem que os 
moradores de Tumiritinga não compreendem plenamente os mecanismos de transmissão das 
doenças veiculadas pela água. Assim, vários discursos reconhecem a existência da poluição e da 
contaminação, mas sugerem imunidade. 
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Os moradores apresentam várias razões, como a água corrente e a presença de peixes, como 
fatores de protetores. A presença da Prainha do Jaó, a praia de rio do município resultante do 
longo processo de assoreamento do rio, pode ser um dos fatores que afetam a percepção sobre o 
risco de contaminação do Rio Doce, uma vez que a representação social formada em relação à 
prainha evoca sentimentos eminentemente positivos. Por fim, verificou-se um efeito significativo 
de ter alguém na família contaminado pelas águas do rio sobre a chance de contaminação, 
sinalizando um componente afetivo na percepção do risco. 

Os resultados deste estudo sugerem um quadro preocupante sobre o risco epidemiológico em 
Tumiritinga, uma vez que existe um componente voluntário não consciente, para além dos riscos 
gerados pelas enchentes. A subestimação do risco só parece ser atenuada entre os que têm pessoas 
próximas diretamente afetadas. Nesse sentido, estratégias adotadas em práticas de educação 
ambiental parecem ser de fundamental importância para os moradores de Tumiritinga e usuários 
do Rio Doce entendam não somente a extensão do risco a que estão expostos quando entram nas 
águas do rio, mas que possam, a partir das experiências diretas e indiretas que possuem com os 
riscos resultantes do uso do rio, adotar comportamentos menos adversos em termos de saúde. 
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