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O objetivo deste trabalho foi estudar através da ferramenta do Geoprocessamento, fragmentos 

florestais da bacia hidrográfica do Córrego Horizonte, localizado no Município de Alegre ao sul 

do Estado do Espírito Santo, visando utilizar ferramentas como, imagens de satélites do 

programa Google Earth e cartas topográficas da região e visitas a campo, para que auxiliem na 

estratégica do planejamento e na gestão da implantação dos corredores ecológicos, e no manejo 

do mesmo, a fim de conservar a biodiversidade local. A Bacia do Córrego Horizonte apresenta 

um relevo que se caracteriza como acidentado e fortemente ondulado, estando à bacia localizada 

entre as coordenadas geográficas aproximadas de 41º32’ e 41º38’ de longitude Oeste e 20º43’ e 

20º51’ de latitude Sul, com predominância de vegetação e fauna típica da Mata Atlântica, 

circundada parcialmente por pastagens que se encontram em estado de degradação, de acordo 

com os resultados, logo se propõem isolar um determinado trechos, próximo do Córrego 

Horizonte para uma regeneração natural, com o intuito de manter a biodiversidade local e 

auxiliar a mata ciliar do córrego que se encontra bem fragmentada. 
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A água é um recurso natural essencial a vida de qualquer ser vivo, no entanto, ela vem sofrendo 

com a poluição ao longo de anos, acarretando em alterações na sua quantidade e qualidade, 

sendo considerado, principalmente, em razão do crescimento demográfico e econômico, aliado 

ainda a ausência de tratamento da água em muitas localidades.  Assim, como o ser humano 

necessita de água para sua sobrevivência e essa está comprometida em decorrência do elevado 

nível de urbanização, o tratamento de água para abastecimento público passa a ser um desafio, 

seja pelos grandes volumes de água envolvidos, restrições de área para instalação dos sistemas 

de tratamento tradicionalmente utilizados e também devido à degradação da qualidade da água 

dos mananciais disponíveis. Dessa forma, objetivou-se relatar a energia solar como alternativa de 

desinfecção de águas, possibilitando a viabilidade para reúso através de uma pesquisa 

bibliográfica. Estas condições têm conduzido à busca de alternativas que possibilitem garantir a 

qualidade da água produzida para abastecimento público. E uma opção que tem sido considerada 

para atender o desafio da produção de água segura para abastecimento é a desinfecção que 

constitui-se na etapa do tratamento cuja função precípua consiste na inativação dos 

microrganismos patogênicos, realizada por intermédio de agentes físicos como a radiação 

ultravioleta (artificial e energia solar, e via temperatura) e/ou químicos (tais como o cloro na 

forma de gás, de hipoclorito de sódio e de cálcio; também o dióxido de cloro e o ozônio). 

Considera-se que essa alternativa é de grande relevância para a sociedade, principalmente em 

áreas desprovidas de tratamento de água, contudo sempre considerando os padrões de 

potabilidade para utilização de águas, determinados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Sugere-

se o reforço do conceito de que o emprego da energia solar no Brasil é uma opção promissora, 

tendo em vista sua natureza não poluente, sua permanente disponibilidade e seu custo zero, como 

também despertar na sociedade e órgãos competentes o conhecimento quanto a essa opção de 

tratamento de água, resultando assim na redução de doenças de veiculação hídrica. 
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A piscicultura surge em alguns países como uma importante fonte geradora de recursos 

econômicos, porém, suas atividades podem prejudicar a biodiversidade, cuja conservação é 

motivo de preocupação em nível mundial.  Diversos têm sido os fatores identificados como 

causadores do declínio da diversidade de peixes em diferentes ecossistemas aquáticos do planeta. 

Fatores como introdução de organismos, industrialização, urbanização, destruição de florestas e 

matas ciliares, poluição por agrotóxicos e garimpos, barramento de rios para geração de energia 

elétrica têm levado os recursos pesqueiros ao colapso pela destruição e fragmentação dos 

ambientes aquáticos. Dentre estes fatores, o efeito genético destaca-se devido ao risco da perda 

da variabilidade genética, seja por meio da depressão endogâmica, exogâmica ou mais 

gravemente levando as espécies a perder habilidades importantes no processo de adaptação no 

meio. Por outro lado, a piscicultura é uma atividade econômica que demanda um investimento 

consistente, de acordo com a produção a ser atingida e os tipos de peixes a serem criados. Para 

que o piscicultor possa atingir seu objetivo de produção, produtividade e lucratividade devem 

estar preparados ou devidamente assessorados para empreender esse negócio. Neste sentido, 

objetivou-se através de uma pesquisa bibliográfica destacar os impactos da introdução de peixes 

exóticos em viveiros tanto recreativos ou de sistemas intensivos, enfatizando os principais danos 

causados por estes a todo ecossistema, assim também como os aspectos positivos, que quando 

bem adaptadas ao novo nicho podem trazer benefícios para a economia local, consequentemente, 

com aumento a renda da população. Considera-se que seria necessário um acompanhamento de 

especialistas para que se escolha as melhores espécies para o cultivo, uma vez que as espécies 

mais procuradas para o cultivo são as espécies exóticas, pois nem todas essas espécies obtêm 

sucesso na colonização de novos ambientes, tornando-se efetivamente pragas e em alguns casos, 

causando problemas ecológicos, sanitários ou socioeconômicos; fazem-se necessário também 

que se forme um banco de dados de registros de ocorrência de peixes introduzidos com a 

finalidade de se criar medidas mitigadoras, visando à conservação da fauna dulcícola autóctone. 

Além disso, a fuga das espécies de peixes exóticos da piscicultura para os rios e riachos é um 

fato comprovado, contribuindo ainda mais para a disseminação em ambientes. No caso de 

grandes impactos no ambiente, a tendência é que permaneçam as espécies mais tolerantes e as 

exóticas passem a representar a maioria dos indivíduos da ictiofauna. Sugere-se que uma boa 

alternativa para cessar essas introduções seria a educação ambiental com as pessoas que 

trabalham diretamente em pisciculturas.   
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Achatina fulica é um organismo altamente prolífero, que encontra facilidades em se estabelecer 

nos diferentes ecossistemas tropicais, encontrando em países como o Brasil, um ambiente 

propício para disseminação e proliferação da espécie. Trazidos por criadores que acreditavam ser 

este uma excelente fonte de renda, o animal foi rejeitado dos restaurantes brasileiros por possuir 

uma carne dura e de qualidade ruim. Abandonados e liberados pelos produtores, os moluscos se 

multiplicaram e disseminaram por diversos municípios brasileiros, onde se tornaram uma praga 

destruidora de culturas comerciais, além de ocasionar problemas de saúde pública e ambiental. 

Responsável pela transmissão do parasito Angiostrongylus costaricensis causador de algumas 

enfermidades, estes moluscos ao entrarem em contato direto com a população, pode levar a 

contaminação e também ao desenvolvimento da meningite eosinofílica, uma doença que pode ser 

letal na maioria dos casos. Assim, buscou-se com esta pesquisa bibliográfica, descrever os 

aspectos epidemiológicos, econômicos e ambientais relacionados com a distribuição da espécie 

de caramujo gigante A. fulica, a fim de contribuir na determinação planos futuros de controle e 

manejo sanitário adequado deste molusco. Observou-se que a A. fulica também pode competir 

diretamente com espécies nativas ocasionando o desaparecimento das mesmas por falta de 

alimento. Em alguns municípios do Brasil foram relatados a eliminação de alguns caramujos 

locais, fato comprovado facilmente, pois os nativos possuem um desenvolvimento um pouco 

mais retardado do que o caramujo africano gigante. A utilização de substâncias naturais é uma 

proposta promissora por parte dos pesquisadores, uma vez que, estes biocidas são de baixo custo 

e podem ser utilizados em larga escala sem ocasionar grandes impactos ao meio ambiente. A 

maior preocupação é que estes acabam por eliminar também outras espécies de caramujos, e não 

tem uma garantia estendida sobre seu espectro de ação, não garantindo assim a eliminação 

completa do A. fulica. Portanto, é de suma importância desenvolver ações de prevenção e 

exterminação do caramujo africano gigante, principalmente por parte de autoridades 

governamentais, desenvolvendo programas de educação sanitária e ambiental, pois com medidas 

simples de informação, a população poderá se prevenir corretamente a cerca do vetor, evitando 

assim prejuízos econômicos, ambientais e lesões à saúde. 
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