
 

 

1 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

 

 

 

ANAIS  
Artigos Aprovados – 2013 

Volume I 
 

ISSN: 2316-7637 
 

 

 

Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia 

19, 20 e 21 de novembro de 2013 
 Belém - Pará 



 

 

2 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA 
Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 
RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Vice-Reitor da UEPA 
 

JOFRE JACOB FREITAS 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação 

PROPESP 
 

LEÓNY NEGRÃO 
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento 

PROGESP 
 

MARIA MARIZE DUARTE 
Pró-Reitora de Extensão 

PROEX 
 

ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
Pró-Reitora de Graduação 

PROGRAD 
 

VERÔNICA DE MENEZES NAGATA 
Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

CCNT 

 

 

 

 



 

 

3 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

 

REALIZAÇÃO 

 

Programa de Mestrado em Ciências Ambientais 
     Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

      Universidade do Estado do Pará 

 

COORDENAÇÃO DO SIMPÓSIO 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

4 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DOCENTE 
 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes (Coordenador) – UEPA 
 

Profa. Dra. Ana Lúcia Nunes Gutjahr – UEPA 
 

Profa. Dra. Flávia Cristina Araújo Lucas – UEPA 

Prof. Dr. João Augusto Pereira Neto – UFRA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DISCENTE 

 
 

Sarah Suely Alves Batalha – UEPA 
 

Glauce Vitor da Silva – UEPA 
 

Letícia Magalhães da Silva – UEPA 
 

Luis Carlos Amaral Marques – UEPA 
 

Paulo Alexandre Panarra Ferreira Gomes das Neves – UEPA 
 

Bruna Lorena Rodrigues Henderson – UEPA 
 

Saiara Conceição de Jesus Silva – UEPA 
 

Amanda Madalena da Silva Gemaque – UEPA 
 

Neriane Nascimento da Hora – UEPA 
 

Haeliton Antônio Andrade Arruda – UEPA 
 

Camila Alice da Silva Gomes – UEPA 
 

Ivanete Cardoso Palheta – UEPA 
 

Jackson de Freitas Figueiredo – UEPA 
 

Muller da Silva Pimentel – UEPA 
 

Arthur Ferreira de Oliveira – UEPA 
 

Rejane das Chagas Rabelo – UEPA 
 

Gessica da Silva e Silva – UEPA 
 

Gerciene de Jesus Miranda Lobato – UEPA 

 

 



 

 

6 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes (Coordenador) – UEPA 

Profa. Dra. Cássia Regina Rosa Venâncio – UEPA 

Profa. Dra. Suezilde da Conceição Amaral Ribeiro – UEPA/IFPA 

Profa. Dra. Regina Oliveira da Silva – MPEG 

Prof. Dr. Manoel Tavares de Paula – UEPA 

Prof. Dr. Hélio Raymundo Ferreira Filho – UEPA/UNAMA 

Profa. Dra. Flávia Cristina Araújo Lucas – UEPA 

Profa. Dra. Risete Maria Queiroz Leão Braga – UFPA 

Profa. Dra. Mirla de Nazaré do Nascimento – UEPA 

Prof. Dr. Marcos Adami – INPE 

Prof. Dr. Werner Damião Morhy Terrazas – UEPA 

Prof. Dr. João da Silva Carneiro – UEPA 

Prof. Dr. José Alberto Silva de Sá – UEPA / UNAMA 

Prof. Dr. João Augusto Pereira Neto – UFRA 

Profa. Dra. Ana Cláudia Tavares Caldeira Martins – UEPA 

Profa. Dra. Cristine Bastos do Amarante – MPEG  

Profa. Dra. Ana Lúcia Nunes Gutjahr – UEPA 
 

Prof. MSc. Alcindo Martins Junior – UEPA 
 

Prof. MSc. Antônio Erlindo Braga Junior – UEPA 

Prof. MSc. Carlos Elias de Souza Braga – UEPA 

 



 

 

7 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

EDITORAÇÃO 

 

Paulo Alexandre Panarra Ferreira Gomes das Neves 
 

Saiara Conceição de Jesus Silva 
 

Neriane Nascimento da Hora 
 

Ivanete Cardoso Palheta 
 

Arthur Ferreira de Oliveira 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

SUMÁRIO 
 

A COLEÇÃO ETNOBOTÂNICA NO HERBÁRIO PROFª. Drª. MARLENE FREITAS DA SILVA (MFS), 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
Jéssica Caroline Mendes da COSTA; Maria Antônia Ferreira GOIS; Flávia Cristina Araújo LUCAS; Ana 
Cláudia Caldeira Tavares-MARTINS 

UEPA 

15 

A FAUNA ACOMPANHANTE NA PESCA AMAZÔNICA 
Bruna Lorena Rodrigues HENDERSON; Amanda Madalena da Silva GEMAQUE; Altem Nascimento 
PONTES 
UEPA 

32 

A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DO PARÁ 
Júlio César Souza DIONISIO 
FACULDADE IPIRANGA 

40 

A PRÁTICA DA COMPOSTAGEM A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE UMA INDÚSTRIA BENEFICIADORA 
DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PARÁ 
Lorena Valle FERNANDES; Dyule Anne Correa MARTINS; Glauber Epifanio LOUREIRO 
UEPA 

48 

A QUESTÃO DO LIXO TRATADO NA ESCOLA: UM PROJETO À LUZ DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Allana Beatriz Aguiar BARBOSA; Karoline da Silva CASTRO; Patrick Cláudio Alencar CORRÊA; Paula 
Raquel Almeida PESSÔA; Rafaela Bessa GUIMARÃES; Sâmia Luzia Sena da SILVA 
UEPA 

56 

A UTILIZAÇÃO DA QUÍMICA FORENSE NA IDENTIFICAÇÃO DE FLUÍDOS BIOLÓGICOS: 
CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE. 
Jardson Lima de CAMPOS, Isele dos Santos DIAS, Samara de Paula Menezes PINHEIRO, Andreza 
Cristina Morais LEITE, Gerson da Silva RABELO 
CESUPA 

66 

AGROSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS A PARTIR DA COMPREENSÃO DAS BASES ECOLÓGICAS. 
Osnan Lennon Lameira SILVA; Danylla Cássia S. SILVA; Roberta de Fátima Rodrigues COELHO; João 
Tavares NASCIMENTO; Romier da Paixão SOUSA; Maria Regina S. Peixoto JOELE 
IFPA 

74 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE SANEAMENTO NOS BAIRROS DE BATISTA 
CAMPOS E TERRA FIRME - BELÉM – PARÁ. 
Andreza Souza RANIERI; Brenda Joyce Freire da COSTA; Taís Carolina de Oliveira ALCÂNTARA; 
Cíntia Maria CARDOSO; Marcel do Nascimento BOTELHO; Ruth Helena Cristo ALMEIDA 
UFRA 

84 

ANÁLISE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO DO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA, INCLUINDO COMO ZONA DE 
INFLUÊNCIA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, PARÁ, 
BRASIL. 
Aína Leite GORAYEB 
INPA 

92 

ANÁLISE DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO NA CIDADE DE BELÉM (PA) NO ANO DE 2012 E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS NOTICIADAS. 
Romero Thiago Sobrinho WANZELER; Victória Pereira AMORIM; Cleber Assis dos SANTOS; 
Edivaldo Oliveira SERRÃO; Aline Maria Meiguins de LIMA 
UFPA 

103 

ANÁLISE DO RENDIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO FRUTO DEPUPUNHA 
(BactrisgasipaesKunth) SEM SEMENTE. 
Ítallo Michael Soares LEAL; Antonio Moisés Costa de SOUSA; Tássia Elizabeth Rodrigues do 
NASCIMENTO; Carmellita de Fátima Amaral RIBEIRO 
UEPA 
 

110 



 

 

9 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

ANÁLISE DOS IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA PA – 458 E A OCUPAÇÃO 
DESORDENADA EM AJURUTEUA-PA. 
Carla Beatriz Brito CORRÊA; Fádia Tuanny de MELO; Danívea Luíze Cardoso de LIMA; Samoel 
Conceição da SILVA 
IFPA 

116 

ANALISE ECONÔMICA DE INVESTIMENTOS DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF) NO MUNICÍPIO DE 
SANTA BÁRBARA-PA. 
Manoel Tavares DE PAULA; Benedito Gomes dos SANTOS FILHO; Paulo Alexandre Panarra Ferreira 
Gomes das NEVES; Rubens Cardoso da SILVA; Rosa Helena Ribeiro dos SANTOS 
UEPA 

126 

APLICAÇÃO DE GEOSISTEMAS E GEOTECNOLOGIA NO BOSQUE RODRIGUES ALVES JARDIM 
ZOOBOTÂNICO DA AMAZÔNIA - 2013. 
André Luiz Silva da SILVA; Diovan Moraes CUNHA 
FACI 

138 

ÁREAS VERDES SUSTENTÁVEIS NAS PERIFERIAS URBANAS DE BELÉM-PA. 
Lygia Amaral de OLIVEIRA 
CESUPA 

149 

AS COMIDAS TÍPICAS PARAENSES E SUA INFLUÊNCIA NA NUTRIÇÃO DOS CONSUMIDORES. 
Nariane Quaresma VILHENA, Altem Nascimento PONTES, Suezilde da Conceição Amaral RIBEIRO, 
Suellen Suzyanne Oliveira de SANTANA, Daniele de Araújo MOYSÉS, Bruna Mariah da Silva e SILVA 
UEPA 

157 

AS FALÉSIAS DA PRAIA DE ITUPANEMA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA: UM ESTUDO DOS 
PROCESSOS EROSIVOS E SUA QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL. 
Valdiane Araújo SANTANA 
UEPA 

165 

ASPECTOS ECONÔMICOS E HIGIÊNICOS-SANITÁRIOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE CARANGUEJOS NA 
FEIRA LIVRE DO ENTRONCAMENTO (BELÉM-PARÁ). 
Danielle Lucas BASTOS; Joyce Cardim de OLIVEIRA; Joseane do Socorro Gama BARBOSA; Francisca 
Nara da CONCEIÇÃO; Evelyn Rafaelle de Oliveira SOUZA 
UFRA 

175 

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO PARÁ. 
Mariáh Pereira BANNACH; Norma Ely Santos BELTRÃO 
UEPA 

182 

AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE EM DOIS AÇOUGUES NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA- 
PARÁ. 

Felipe Moraes da SILVA; Ozias Ferreira NEVES; Kemuel Abreu BARBOSA; Marilia Silvany SOUZA; 
Jucilene Gomes da SILVA; Bruna Almeida da SILVA 

UEPA 

192 

AVALIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR MEIO DO TESTE DO MICRONÚCLEO EM PEIXES DA ORDEM 
PERCIFORMES NO IGARAPÉ PIROCABA, ABAETETUBA, PARÁ, BRASIL. 
Wanderson Gonçalves e GONÇALVES; Augusto César Paes de SOUZA; Felipe Moraes dos SANTOS 
IFPA 

200 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE EMBRIÕES DE ANDIROBA (Carapa guaianensis Aubl.) ATRAVÉS 
DA TÉCNICA DE CULTURA DE TECIDOS. 
Rosana Silva CORPES; Rosiene Silva CORPES; Rosiane Silva CORPES; Rosilene Corpes de BARROS; 
Messias Silva CORPES; Vicente Savonitti MIRANDA 
UFPA 

209 

BALANÇO HÍDRICO E CLIMATOLÓGICO PARA REGIÃO PRODUTORA DE BANANA DO MUNICÍPIO DE 
MARABÁ, SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ. 
Sidney de Souza ALMEIDA; Paulo César Ramos OLIVEIRA; Aurenice Ribeiro da SILVA; Manoel 
Tavares DE PAULA 

IFPA 

214 



 

 

10 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

BIOMASSA ORIUNDA DO BABAÇU. 
Darci Augusto MOREIRA; Manoel Tavares DE PAULA; Mirla de Miranda do NASCIMENTO 
UEPA 

219 

CARACTERISTICAS BIOMÉTRICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DE PIMENTAS DE CHEIRO (Capsicum spp.) EM 
DOIS ESTÁGIOS DE MATURAÇÃO. 
Jáira Thayse Souza BATISTA; Luana Sheldry Morais TORRES; Soanny Pinto SARAIVA; Victor Hugo 
Alves do NASCIMENTO; Carmelita de Fátima Amaral RIBEIRO 
UEPA 

226 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA E COMPOSIÇÃO PLANCTÔNICA COMO BIOINDICADORES 
DA QUALIDADE DA ÁGUA DA FOZ DO RIO GUAMÁ, BELÉM – PARÁ. 
Alessandra Balbina de ALMEIDA; Eliene Ferreira de BRITO; Rosildo Santos PAIVA  
UFPA 

233 

CARACTERIZAÇÃO DE ASPECTOS FENOLÓGICOS  DA ESPÉCIE Annona muricata L. 
Rafael Marlon Alves de ASSIS; Osmar Alves LAMEIRA; Fernanda Naiara Santos RIBEIRO; Ruanny 
Karen Vidal Pantoja PORTAL 
UFRA 

241 

CARACTERIZAÇÃO E PLANO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO IGARAPÉ CAIXA D’ÁGUA, 
NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PA. 
Paulo César Ramos OLIVEIRA; Jackson de Freitas FIGUEIREDO; Müller Silva PIMENTEL; Manoel 
Tavares DE PAULA; Altem Nascimento PONTES 
UEPA 

247 

CLASSIFICAÇÃO ETNOBOTÂNICA DOS ELEMENTOS DE PAISAGENS IDENTIFICADAS PELOS MORADORES 
NA RESEX MARINHA DE TRACUATEUA-PARÁ. 
Beatriz Melo de FIGUEIREDO; Regina Oliveira da SILVA; Jorge Luiz Pereira GAVINA 

UFRA 

257 

COMPARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS DE EXTRAÇÃO DE METAIS PESADOS ADVENTOS DE 
FONTE ANTROPOGÊNICAS EM SEDIMENTO DE MANGUEZAL – BRAGANÇA / PA. 
Hemeli Brito PANTOJA; Isele dos Santos DIAS; Josicleide dos Santos PIRES 
UFPA 

267 

CONCEPÇÃO DE AMBIENTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL. 
Veruschka Silva MELO 
UFPA 

275 

CONCESSÃO FLORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS: REFLEXÃO E 
ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO. 
Saiara Conceição de Jesus da SILVA; Norma Ely Santos BELTRÃO; Haeliton A. Andrade ARRUDA 
UEPA 

285 

CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA FERMENTAÇÃO DE 
MACRÓFITAS. 
Yasmine Samara Lobo MACEDO; Paulo Amador TAVARES; Yago Rodrigues SANTOS; Paulo Vitor dos 
Santos GONÇALVES; Marcelo José Raiol SOUZA 

UEPA 

295 

CURTIMENTO DA PELE DE PEIXE. 
Jéssica Mariana Bentes SOUZA; Breno Arthur Pinto SOUSA 
IFPA 

302 

DESCARTE DO ÓLEO VEGETAL - UM ESTUDO NA FEIRA LIVRE DO VER-O-PESO, BELÉM – PA. 
Mário Souza de OLIVEIRA; Maria Roseli Sousa SANTOS 
CENSIPAM 

308 

DESMATAMENTO, QUEIMADAS E PRECIPITAÇÃO NA AMAZÔNIA: ALGUMAS ABORDAGENS. 
Hugo Santos de CASTRO 
UFPA 

318 



 

 

11 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE LIPÍDICA E PERFIS DE ÁCIDOS GRAXOS DE ESPÉCIES DE PEIXES DA 
REGIÃO AMAZÔNICA. 
Deborah Helena Pimentel de ARAÚJO; Luiza Helena Meller da SILVA; Antonio Manoel da Cruz 
RODRIGUES; Maria Beatriz Abreu GLÓRIA 
UFPA 

326 

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE ESTÁDIOS NINFAIS EM Cornops aquaticum (Bruner, 1906) 
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) ORIUNDOS DE POPULAÇÕES DE UM LAGO URBANO – NA AMAZÔNIA 
ORIENTAL. 
Arthur Ferreira de OLIVEIRA; Ana Lúcia Nunes GUTJAHR; Carlos Elias de Souza BRAGA 
UEPA 

336 

DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO CONDOMÍNIO ZEUS’ 
GARDEN – BELÉM/PA. 
Glorgia Barbosa de Lima de FARIAS; Lucineusa da Costa BORGES 
UFPA 

342 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NO NORTE DO BRASIL: EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS COMO 
ATORES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
Alex Conceição dos SANTOS 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

351 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MEIO AMBIENTE: CONHECIMENTO DO DOCENTE E DISCENTE NAS ESCOLAS 
DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6º A 9º ANO. NOVA MARABÁ – PARÁ. 
Antônio PEREIRA JÚNIOR; Ariel Medrado BARROS; Bruna Castro de OLIVEIRA; Camila de Oliveira 
CHAVES; Michelle Lara PORTO; Rayssa Bezerra SILVA 
UEPA 

362 

EFEITOS DOS PERÍODOS SECO E CHUVOSO SOBRE A COMUNIDADE DE FORMIGAS EPIGEAS 
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EM SISTEMAS DEGRADADOS DE SÃO LUÍS – MA. 
Albéryca Stephany de Jesus Costa RAMOS; Raimunda Nonata Santos de LEMOS; Aldenise A. 
MOREIRA; Alirya Magda S. VALE; Ana Yoshi HARADA 
MPEG 

373 

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL E FÍSICO-QUÍMICA DO PATÊ DE CARNE BUBALINA 
CONDIMENTADO COM ORÉGANO. 
Wagner Barreto da SILVA; Fagner Freires SOUSA; Lucely Nogueira dos SANTOS; Manuella Bahia 
AFONSO; Larissa Gabrielly Barbosa LIMA; José de Brito LOURENÇO JÚNIOR, Aline Danielle Di Paula 
Silva RODRIGUES 
UEPA 

383 

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÕES FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE LINGUIÇA CALABRESA COM CARNE 
BUBALINA. 
Wagner Barreto da SILVA; Larissa Gabrielly Barbosa LIMA; Daniel Gil Froes TRINDADE; José de 
Brito LOURENÇO JÚNIOR; Lucely Nogueira dos SANTOS; Manuella Bahia AFONSO; Romana Nogueira 
de MIRANDA; Lilaine de Sousa NERES 
UEPA 

387 

ENTOMOFAGIA: UM ESTUDO SOBRE A INTRODUÇÃO DOS INSETOS COMO UMA NOVA FONTE 
NUTRICIONAL NA ALIMENTAÇÃO HUMANA. 
Cintia Luana Vasconcelos da SILVA; Carlos Elias de Souza BRAGA 
UEPA 

392 

GEOTECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS PARTICIPATIVOS: ESTRATÉGIA PARA PLANEJAMENTO 
DE PROPRIEDADES NA AMAZÔNIA ORIENTAL. 
Raquel Rodrigues da POÇA, Everaldo Nascimento de ALMEIDA, Andreza Clícia Soares Souto MAIOR, 
Milena Santa BRÍGIDA, Silvio BRIENZA JÚNIOR 

EMBRAPA 

411 



 

 

12 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA CIDADE DE 
BELÉM-PA. 
Lúcio Davi Moraes BRABO; Márcia Cristina SANTOS 
UEPA 

419 

ESPAÇO URBANO: UMA ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES 
DO BAIRRO DO UMARIZAL EM BELÉM DO PARÁ, 2013. 
Kamila Cabral. F da SILVA; Endiciane Gaia de MORAES; Mateus Nascimento de SOUZA; Rildo Luis 
Jardins SANTOS JUNIOR; André Luiz Silva da SILVA 
FACI 

425 

ESTIMATIVA DO POTENCIAL EROSIVO DAS CHUVAS EM MUNICÍPIOS NO ENTORNO A FLONA TAPAJÓS, 
AMAZÔNIA. 
Aline Michelle da Silva BARBOSA; Lucieta G. MARTORANO; Douglas C. Costa; Leila Sheila LISBOA; 
Adelaide Maria Pereira NACIF; Muller Silva PIMENTEL 
UFRA 

436 

ESTOQUE DE CARBONO NAS FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS DE LATOSSOLO AMARELO EM SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS. 
Walmir Ribeiro de CARVALHO; Steel Silva VASCONCELOS; Lívia Gabrig Turbay Rangel-
VASCONCELOS; Cleo Marcelo de Araujo SOUZA; Ivana do Socorro Reis da SILVA; Carolina Baker de 
CARVALHO 
UFRA 

441 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

APRESENTAÇÃO 
 

No período de 19 a 21 de novembro de 2012 foi realizado no Auditório do 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) o I Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 

Amazônia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

(PPGCA) – em nível de Mestrado Acadêmico – da UEPA.   

Em sua primeira edição, foram aceitos 166 resumos, distribuídos em todas 

as áreas do conhecimento, conforme consta nos anais do evento, mantendo 

assim o caráter multidisciplinar que norteia todas as atividades desenvolvidas 

pelos membros do PPGCA. Além disso, o Simpósio recebeu mais de 300 

participantes e duas dezenas de pesquisadores que trataram das Ciências 

Ambientais em suas múltiplas interfaces. 

Nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2013 foi promovido o II Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, com o tema Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Sustentável. O objetivo do evento foi ampliar as 

discussões acerca das políticas públicas que têm como objetivo contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Neste ano, várias modificações foram incorporadas ao evento como: 

ampliação de áreas temáticas, possibilidade de submissão de resumos e 

trabalhos completos (artigos), ênfase em questões socioeconômicas e 

ambientais, entre outras. Com isso, pretendeu-se aproximar a academia da 

sociedade, por meio da troca de experiências mútuas entre os diversos atores 

envolvidos no Simpósio. 

 Por meio dos Anais do Simpósio, gostaria de agradecer a todos os 

participantes deste evento e convidá-los para o próximo, em 2014. 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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RESUMO 

 
Este trabalho consiste em mostrar como se deu a formação da coleção etnobotânica no Herbário Profª. 
Drª. Marlene Freitas da Silva (MFS) sediado na Universidade do Estado do Pará. Os herbários se 

caracterizam como importantes registros permanentes da biodiversidade, pois reúnem informações 

sobre as plantas, distribuição fitogeográfica, formas de uso e o conhecimento tradicional associado. 

Esta pesquisa teve por objetivo demonstrar a formação da coleção etnobotânica no herbário, a fim de 
valorizar as plantas utilizadas por populações humanas e os saberes tradicionais associados a esses 

recursos naturais. Esta pesquisa utilizou-se do documento denominado Termo de Anuência Prévia 

(TAP), em que os moradores das comunidades visitadas se reuniram com a equipe de trabalho a fim de 
se esclarecer os objetivos do estudo e autorizar a realização do mesmo por meio da assinatura do 

referido termo. O material botânico foi coletado em comunidades dos municípios de Abaetetuba, 

Capanema, Curuçá e Soure. Os espécimes foram herborizados e incorporados no acervo. Com o 
auxilio do sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System), foi feito o 

levantamento da coleção etnobotânica. Para obtenção destes registros foram filtrados o nome do 

coletor e o local de procedência da coleta. Os resultados desta pesquisa mostram que desde o ano de 

2011 até outubro de 2013 foram incorporadas 578 amostras à coleção etnobotânica no herbário MFS, 
com 365 espécies, pertencentes a 258 gêneros e 80 famílias. Fabaceae é a mais numerosa, com 61 

amostras e 45 espécies. Este estes estudos contribuem para o conhecimento da flora na região. 

 
Palavras-chave: Conhecimento tradicional. Acervos. Comunidades. Espécimes 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A região amazônica abriga expressiva diversidade de espécies vegetais distribuídas em 

quase toda sua extensão territorial. A maioria destas espécies representa potencial ecológico e 

sócio-econômico para várias comunidades locais, oferecendo-lhes alternativa de 

sobrevivência através do uso, tanto para fins de subsistência, quanto comerciais. Plantas 

medicinais, alimentícias, madeireiras, artesanais, oleaginosas, ornamentais, místicas etc., 

constituem como bens naturais utilizados por essas populações humanas. 

É nesse contexto que os estudos etnobobotânicos revelam-se como a busca de 

conhecimentos voltados para as potencialidades da flora, nos quais as comunidades 

tradicionais e suas relações estão inseridas em componentes biológicos, sociais e culturais. 

Fundamentados nesses preceitos, etnoconhecimento versus etnobotânica, pressupõem a 
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compreensão do patrimônio coletivo no ambiente ecológico e antropológico, e a interpretação 

da forma com que homens e mulheres vivem e disseminam suas experiências relacionadas à 

natureza (GUARIM NETO & CARNIELLO, 2007).  

É de suma importância que todo esse “saber local”, do qual emergem ricas fontes de 

informações, seja preservado. E dentro dessa ótica os herbários caracterizam-se como 

importantes registros permanentes da biodiversidade (QUESADA et al., 1998). Dados sobre 

as plantas, distribuição fitogeográfica, formas de uso e o conhecimento tradicional associado, 

são salvaguardados nesses acervos. Uma coleção etnobotânica pode ser definida como um 

conjunto de plantas, objetos e produtos relacionados à história de uma determinada planta por 

comunidades locais e/ou tradicionais (FONSECA-KRUEL et al., 2005), tendo como principal 

objetivo o resgate, a valorização e o conhecimento associado à esses recursos naturais. 

O Herbário Profª. Drª. Marlene Freitas da Silva (MFS) sediado na Universidade do 

Estado do Pará foi criado em 2010, a partir dos resultados obtidos com o projeto “Coleção de 

frutos, sementes e plântulas amazônicas: conhecimento e valorização do patrimônio genético 

natural”. Localizado num estado que abrange 1.247.950,003 km2 (IBGE 2004), com 33% do 

seu território ameaçado por altas taxas de desmatamento e contabilizando poucos registros de 

coletas botânicas representativas da Amazônia, está estrategicamente posicionado em uma 

região que suscita por preservar espécies da flora amazônica. 

A partir de expedições para coletas botânicas em diferentes localidades do bioma 

Amazônia, houve a possibilidade de incrementar o acervo, que hoje contabiliza cerca de 4.500 

exsicatas. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a coleção etnobotânica do herbário 

Marlene Freitas da Silva (MFS), a fim de valorizar as plantas utilizadas por populações 

humanas e os saberes tradicionais associados a esses recursos naturais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A elaboração de uma coleção temática, como a etnobotânica, se inicia com a 

organização de uma documentação básica sobre o conhecimento dos povos e comunidades 

(levando em consideração princípios legais e éticos da pesquisa), a ida ao campo (para a 

coleta das plantas e aplicação dos métodos usuais em estudos etnobotânicos) e a preparação e 

incorporação dos dados e materiais no acervo.  

  

2.1 Organização da documentação básica 
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Atendendo aos requisitos da versão atual da Medida Provisória de nº 2.186-16 de 2001 

regulamentada pelo Decreto nº 3.945 de 2001 (modificado pelo Decreto nº 4.946/03), tanto 

para coleta de material botânico, quanto para acesso ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade utilizou-se do documento denominado Termo de Anuência Prévia (TAP), em 

que os moradores das comunidades visitadas se reuniram com a equipe de trabalho a fim de se 

esclarecer os objetivos do estudo e autorizar a realização do mesmo por meio da assinatura do 

referido termo. 

 O acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado existente no 

país passou a depender de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 

ficando sujeito à repartição de benefícios, nos termos e nas condições legalmente 

estabelecidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).  

Para assinatura do termo, foram ministradas palestras para apresentação do projeto às 

comunidades, bem como os objetivos pretendidos, cronograma de execução e contrapartidas.  

 

2.2 Coleta de dados no campo 

  

A partir de observação participante e entrevistas semiestruturadas (ALBUQUERQUE 

et al., 2008) foram coletados dados sobre os informantes, as plantas e seus usos. Os 

questionários semiestruturados foram elaborados e aplicados oral e individualmente em cada 

domicílio. 

As entrevistas buscaram as seguintes informações: dados sócio demográficos (idade, 

sexo e procedência, informações sobre a comunidade e questões relativas ao cotidiano dos 

moradores); dados botânicos (nome popular da planta e espécies consideradas mais 

importantes) e dados etnobotânicos (a finalidade do uso, parte da planta utilizada, frequência 

do uso, formas de uso, via de administração). Os indivíduos com mais idade foram 

entrevistados por considerarem o conhecimento acumulado e a tradição da informação oral 

pelos indivíduos mais idosos. Foram efetuados registros fotográficos e gravações. 

As amostras botânicas foram coletadas segundo as técnicas usuais de Martins-da-Silva 

(2002). Na companhia dos moradores foram visitados quintais e terrenos mais afastados, 

conforme a técnica denominada “turnê guiada”. A realização deste procedimento consiste em 

fundamentar e validar os nomes populares das plantas citados nas entrevistas, pois estes 

podem variar entre regiões, até mesmo entre indivíduos de uma mesma comunidade 
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(ALBUQUERQUE et al., 2010). Este método é utilizado para evitar erros na identificação 

botânica devido ao uso dos nomes vernaculares das plantas. 

Ainda no campo foram anotadas as observações necessárias para sua identificação, 

como forma de vida, porte, cor e tamanho de flores e frutos, tipo de tronco. Na volta do 

campo, as amostras prensadas foram desidratadas em estufas, identificadas por comparação 

com amostras já existentes no acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG) e montadas em 

exsicatas no herbário MFS. 

Na criação da coleção etnobotânica no MFS foram coletados objetos e produtos 

elaborados à partir das plantas citadas pelos entrevistados. Alguns desses materiais foram 

doados e outros comprados diretamente dos moradores.  

 

2.3 Registros no banco de dados 

 

Após a coleta das amostras e demais procedimentos pós-campo, o espécime recebeu 

um número de registro do herbário MFS. Posteriormente, foram acessadas informações sobre 

o nome e número de coletor, procedência de coleta (país, estado, município, comunidade etc.), 

coordenadas geográficas; descrição da planta, nome popular, nome científico. A atualização 

dos nomes científicos, bem como de suas autorias foram realizadas com base na Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (FORZZA et al., 2013), Missouri Botanical Garden (MOBOT ) 

Tropicos e no Herbário Virtual do Jardim Botânico de Nova Iorque.  

O sistema de classificação adotado é o APG III (2009), e a organização das amostras 

as etnobotânica segue a ordem alfabética das famílias botânicas. 

Com o auxílio do sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management 

System), foi feito o levantamento da coleção etnobotânica. O Brahms é um software de 

pesquisa e gerenciamento de coleções cientificas que auxiliam botânicos e afins, na obtenção 

de dados sobre a biodiversidade vegetal, o qual permite a ampliação do conhecimento sobre a 

flora. Todas as informações do material botânico que chega ao herbário são registradas em um 

arquivo RDE (Entrada Rápida de Dados) e importado para um Banco de Dados gerado pelo 

sistema. 

Para obtenção dos registros referentes às coletas etnobotânicas realizadas no estado do 

Pará foram filtrados o nome do coletor e o local de procedência da coleta. Os números de 

registros das exsicatas correspondem aos mesmos registros dos materiais e objetos obtidos nas 

comunidades.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa mostram que desde o ano de 2011 até outubro de 2013 

foram incorporadas 578 amostras à coleção etnobotânica, provenientes de comunidades 

tradicionais ribeirinhas, extrativistas marinhas, agricultores rurais e quintais urbanos e 

florestais. Desse total, contam-se 365 espécies, pertencentes a 258 gêneros e 80 famílias 

(Quadro1).  

 

Quadro 1 - Espécies de plantas pertencentes à coleção etnobotânica do Herbário Prof. Dra. Marlene 

Freitas da Silva(MFS)da Universidade do Estado do Pará. 

Etnoespécie Nome popular Localidades 

Acanthaceae   

Avicennia germinans (L.) L. Siriúba Abaetetuba; 

Curuçá; 

Soure 

Ruellia solitaria Vell. Copaíba de planta  Abaetetuba 

Adoxaceae   

Sambucus nigra  L. Sabugueiro Abaetetuba; 

Capanema 

Amaranthaceae   

Alternanthera bettzichiana (Regel) 

G.Nicholson 

Papagainho Abaetetuba 

Alternanthera brasiliana (L.) 

Kuntze 

Ampicilina; Miracelina Soure 

Alternanther adentata (Moench) 

Stuchlikex R.E.Fr. 

Novalgina; terramicina;Meracelina Abaetetuba; 

Capanema 

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz Abaetetuba; 

Capanema 

Pfaffia glomerada (Spreng.) 

Pedersen. 

Corrente branca Abaetetuba; 

Capanema 

Amaryllidaceae   

Allium sativum L. Alho Abaetetuba 

Hippeastrum puniceum (Lam.) 

Kuntze 

Cebolinha Abaetetuba 

Anacardiaceae   

Anacardium occidentale L. Cajú Capanema; 

Curuçá; 

Soure 

Mangifera indica  L. Mangueira Soure 

Tapirira guianensis  Aubl. Tapirira Abaetetuba; 

Curuçá 

Annonaceae   
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Annona glabra  L. Araticun (jaca) Abaetetuba; 

Soure 

Annona muricata  L. Graviola Soure 

Apocynaceae   

Calotropis procera (Aiton) 

W.T.Aiton 

Avenca Soure 

Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. Flor de Cera (cipó) Soure 

Plumeria pudica Jacq. Buquê de Noiva Soure 

Thevetia peruviana  (Pers.) K. 

Schum 

Castanha de índio Capanema 

Araceae   

Philodendron acutatum Schott Tracuá Soure 

Arecaceae   

Acrocomia aculeata  (Jacq.) Lodd. 

ex Mart. 

Mucajá Abaetetuba 

Astrocaryum murumuru Mart. Murumuru Abaetetuba 

Astrocaryum vulgare Mart. Tucumã Soure 

Attalea maripa (Aulb.) Mart. Inajá Abaetetuba 

Attalea phalerata Mart. ex Spreng. Urucuri Abaetetuba 

Bactris maraja Mart. Marajá verdadeiro Abaetetuba; 

Soure 

Bactris major  Jacq. Marajá Abaetetuba 

Bactris gasipaes Kunth Pupunha Abaetetuba 

Cacos nucifera L. Coqueiro Abaetetuba 

Copernicia alba Morong ex 

Morong& Britton 

Carnaúba Abaetetuba 

Desmoncus orthacanthos Mart. Jacitara; Quitara Abaetetuba 

Euterpe oleracea Mart. Açaí Abaetetuba 

Manicaria saccifera  Gaertn. Palha do bussu; Palheira Abaetetuba 

Mauritia  flexuosa  L.f. Miriti Abaetetuba 

Mauritiella armata (Mart.) Burret Caranã Abaetetuba 

Oenocarpus bacaba  Mart. Bacaba; Patauá Abaetetuba 

Raphia taedigera (Mart.) Mart. Jupati Abaetetuba 

Asteraceae   

Acmella oleraceae (L.) R.K. Jansen Jambú; Jambuzinho Abaetetuba; 

Capanema 

Ambrosia artemisiaefolia L. Artemigio Capanema 

Ayapana triplinervis (M.Vahl) 

R.M.King&H.Rob. 

Japana roxa Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Clibadium surinamensis L. Cunanbi Capanema 

Eupatorium triplinerve Vahl Japana da Angola; Japana do mato Soure 

Gymnanthemu amygdalinum 

(Delile) Sch.Bip. exWalp. 

Boldo Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Mikania parviflora (Aubl.) H. Cipó catinga Capanema 
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Karst. 

Mikania lindleyana DC. Sucuriju Abaetetuba; 

Capanema 

Pluchea sagittali s(Lam.) Cabrera Macela Abaetetuba 

Tagetes patula L. Cravo de defundo Abaetetuba; 

Capanema 

Bignoniaceae   

Arrabidaea chica  (Humb. 

&Bonpl.) B. Verl. 

Pariri; Crajirú Abaetetuba; 

capanema 

Crescentia cujete L. Cuieia Abaetetuba; 

soure 

Cydistaa equinoctialis (L.) Miers Cai Seca Soure 

Fridericia chica (Bonpl.) 

L.G.Lohmann 

Pariri Soure 

Mansoa alliacea (Lam.) 

A.H.Gentry 

Cipó alho Abaetetuba; 

Capanema 

Tabebuia serratifolia (Vahl) 

G.Nichols. 

Ipê amarelo Capanema; 

Soure 

Bixaceae   

Bixa orellana L. Urucum Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Boraginaceae   

Varronia multispicata  (Cham.) 

Borhidi 

Carucaá Soure 

Burseraceae   

Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 

Breu branco Curuçá; 

Soure 

Caryocaraceae   

Caryocar microcarpum Ducke Piquiarana Abaetetuba 

Celastraceae   

Maytenus obtusifolia Mart. Barbatimão Soure 

Chrysobalanaceae   

Chrysobalanus icaco L. Agiru Abaetetuba; 

Capanema; 

Curuçá 

Clusiaceae   

Caraipa grandifolia Mart. Tamaquaré Abaetetuba 

Symphonia globulifera  L.f. Ananí Abaetetuba 

Tovomita brevistaminea Engl. Manguerana Abaetetuba 

Combretaceae   
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Laguncularia racemosa (L.) 

C.F.Gaertn. 

Tinteiro; Mangue Branco Soure 

Terminalia dichotoma E.Mey. Cuiaraneira Curuçá; 

soure 

Costaceae   

Costus lasius Loes. Canaficha; Coramina Abaetetuba; 

Capanema 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Canaficha; Canarana Abaetetuba; 

Soure 

Crassulaceae   

Bryophyllum calycinum Salisb. Desinflama Soure 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Pirarucu;Desinflama Abaetetuba; 

Soure 

Cucurbitaceae   

Cucurbita moschata Duchesne Girimum Soure 

Cyperaceae   

Cyperus articulatus L. Piprioca Soure 

Cyperus odoratus L. Priprioca Abaetetuba 

Dilleniaceae   

Curatella americana L. Caimbé Soure 

Euphorbiaceae   

Croton cajucara Benth. Sacaca Abaetetuba 

Euphorbia tirucalli L. Dedo de Jesus Cristo;  Pau de São 

Jorge 

Abaetetuba; 

Soure 

Hevea brasiliensis (Willd. ex 

A.Juss.) Müll.Arg. 

Seringa real; Seringueira Abaetetuba 

Jatropha curcas L. Pião branco Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Jatropha gossypiifolia L. Pião roxo Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Manihot esculenta Crantz Macaxeira Soure 

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. Coramina Capanema; 

Soure 

Fabaceae - Caes.   

Bauhinia guianensis Aubl. Escada de jaboti Abaetetuba 

Caesalpinia ferrea Mart. Jucá Capanema 

Libidibia ferrea (Mart. exTul.) 

L.P.Queiroz 

Jucá Abaetetuba; 

Soure 

Senna reticulata (Willd.) 

H.S.Irwin&Barneby 

Mata pasto Soure 

Senna sp. Pramarioba Soure 

Fabaceae - Pap.   

Abrus fruticulosus Wight &Arn. Tento Soure 

Cajanus cajan (L.) Huth Feijão guandu Abaetetuba 
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Canavalia rosea (Sw.) DC. Salsa Soure 

Clitoria fairchildiana R.A. Howard Facão Abaetetuba 

Dalbergia monetaria L.f. Verônica Abaetetuca; 

Curuçá; 

Soure 

Dalbergia subcymosa Ducke Verônica folha pequena Capanema 

Machaerium ferox Mart. Turiá Soure 

Ormosia coutinhoi Ducke Buiuçu Abaetetuba 

Pterocarpus santalinoides L' Hér. 

ex Dc. 

Mututi Abaetetuba 

Swartzia acuminata Willd.exVogel Pitaica Abaetetuba 

Taralea oppositifolia Aubl. Cumaruna Abaetetuba 

Gentianaceae   

Coutoubea ramosa Aubl. Lombrigueira Abaetetuba 

Hypericaceae   

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Lacre Abaetetuba; 

Soure 

Iridaceae   

Eleutherine plicata Herb. Nabututano; Marupazinho Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Lamiaceae   

Aeollanthus suaveolens (Aubl.) 

Moldenke 

Partasana Abaetetuba; 

Soure 

Amasonia campestris Mart. 

exSpreng. 

Catinga de mulata Soure 

Coleus amboinicus Lour. Urtiga mansa Abaetetuba 

Mentha crispa  L. Hortelã Capanema 

Mentha piperita L. Chama Soure 

Mentha pulegium L. Hortelãnzinho Soure 

Ocimum americanum L. Manjericão Soure 

Ocimum campechianum Mill. Alfava Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Ocimum citriodorum Vis. Manjericão folha pequena Abaetetuba; 

Capanema 

Ocimum gratissimum L. Favacão Capanema 

Ocimum micranthum Willd. Alfavaca Capanema; 

Soure 

Ocimum minimum L. Manjericão Abaetetuba 

Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng. 

Hortelã da índia; Hortelã do 

Maranhão 

Soure 

Plectranthus  sp. Sete dores Abaetetuba 

Pogostemon heyneanus Benth. Oriza Abaetetuba; 

Capanema 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim da Angola Soure 
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Vitex agnus-castus L.  Capanema 

Lauraceae Louro  

Aniba guianensis Aubl. Canela Abaetetuba 

Cinnamomum zeylanicum Blume Canela Soure 

Cinnamomum verum J.Presl  Abaetetuba 

Lecythidaceae Castanha fedorenta; Jeniparana  

Gustavia augusta L.  Abaetetuba 

Loganiaceae Lombrigueira  

Spigelia hamelioides Kunth  Abaetetuba 

Lythraceae Romã  

Punica granatum L.  Capanema 

Malpighiaceae Muruci  

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Acerola Curuçá; 

Soure 

Malpighia punicifolia L.  Abaetetuba; 

Soure 

Malvaceae Pente de macaco  

Apeiba glabra Aubl. Algodão Abaetetuba 

Gossypium hirsutum L. Algodão Abaetetuba; 

Soure 

Gossypium arboreum  L. Envireira Abaetetuba 

Hibiscus tiliaceus L. Vinagreira Soure 

Hibiscus sabdariffa L. Cupuaçu Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Theobroma grandiflorum (Willd. 

exSpreng.) K.Schum. 

 Abaetetuba 

Marantaceae   

Ischnosiphon obliquus (Rudge) 

Körn. 

Sete dores Abaetetuba 

Meliaceae   

Azadirachta indica A.Juss. Nim Soure 

Moraceae   

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca Soure 

Ficus catappifolia Kunth&Bouché Apuí Curuçá; 

Soure 

Ficus maxima Mill. Caxinguba Abaetetuba 

Musaceae   

Musa paradisiaca L. Banana de São tomé Abaetetuba 

Myristicaceae   

Virola sebifera Aubl. Ucuúba Abaetetuba 
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Myrtaceae   

Eugenia biflora (L.) DC. Vassourinha Abaetetuba; 

Curuçá 

Myrcia cuprea (O.Berg) Kiaersk. Maria Pretinha Curuçá; 

Soure 

Psidium guianenses Sw. Araça Abaetetuba 

Psidium guajava L. Goiaba Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Syzgium cumini (L.) Skeels. Ameixa; Azeitoneira Capanema; 

Soure 

Oxalidaceae   

Averrhoa bilimbi L. Limão caiana Abaetetuba; 

Soure 

Passifloraceae   

Passiflora acuminata DC. Maracujá do Mato Soure 

Passiflora edulis Sims Maracujá Capanema; 

Soure 

Phyllanthaceae   

Margaritaria nobilis L.f. Andorinha Abaetetuba 

Phyllanthus nururi L. Quabra Pedra Abaetetuba 

Phytolacaceae   

Petiveria alliacea  L. Mucura Caá Abaetetuba 

Piperaceae   

Peperomia pellucida (L.) Kunth Erva de jabuti Soure 

Piper callosum Ruiz &Pav. Elixir paregórico; Óleo elétrico Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Piper marginatum Jacq. Malvarisco Abaetetuba 

Piper nigrum L. Pimenta do reino Capanema 

Plantaginaceae   

Plantago major  L. Tensagem Abaetetuba 

Scoparia dulcis L. Vassourinha de botão Abaetetuba; 

Soure 

Poaceae   

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Capim santo; Capim marinho Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Guadua macrostachya Rupr. Taboca Soure 

Portulacaceae   

Portulaca pilosa L. Amor crescido Abaetetuba; 
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Capanema; 

Soure 

Talinum patens (Jacq.) Willd. Carirú Capanema 

Rhizophoraceae   

Rhizophora racemosa G.Mey. Mangue Vermelho; Mangueiro Abaetetuba; 

Soure 

Rubiaceae   

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Puruí Abaetetuba; 

Curuçá 

Borreria verticillata (L.) G. Mey. Vassourinha de botão 2 Abaetetuba 

Genipa americana L. Genipapo Abaetetuba; 

Soure 

Morinda citrifolia L. Noni Soure 

Palicourea longiflora DC. Erva de gato Abaetetuba 

Rudgea crassiloba (Benth.) 

B.L.Rob. 

Partasana Comum Soure 

Tocoyena brasiliensis Mart. Goiaba do mato; Canela de velho Soure 

Rutaceae   

Citrus X limon(L.) Osbeck Limão galego Abaetetuba 

Citrus aurantiaca Swingle Limãozinho Abaetetuba 

Ruta graveolens L. Arruda Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Sapindaceae   

Paullinia pinnata L. Mata Fome; Paramembó Soure 

Sapotaceae   

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Abiu Abaetetuba; 

Capanema 

Simaroubaceae   

Quassia amara L. Quina Abaetetuba 

Siparunaceae   

Siparuna guianensis  Aubl. Capitiú Abaetetuba 

Solanaceae   

Capsicum annuum L. Pimenta que chora Soure 

Capsicum frutescens L. Pimenta Abaetetuba 

Capsicum sp. Pimenta de panela Abaetetuta 

Lycopersicum esculentum Mill. Tomateiro Soure 

Physalis angulata L. Camapú Abaetetuba 

Solanum stramoniifolium Jacq. Jurubeba Soure 

Urticaceae   

Cecropia distachya Huber Embaúba Abaetetuba 

Verbenaceae   

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex 

Britton & P. Wilson 

Cidreira; Carmelitana Abaetetuba; 

Capanema; 
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Soure 

Lippia citriodora Kunth. Carmelitana Apanema 

Lippia thymoides Mart. &Schauer Majerona salva Abaetetuba 

Vitaceae   

Cissus sicyoides L. Cipó puçá Capanema 

Cissus sp. L. Partasana Comum Soure 

Xanthorrhoeaceae   

Aloe vera (L.) Burm. f. Babosa Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Zingiberaceae   

Alpinia nutans (L.) Roscoe Vindicá Abaetetuba; 

Capanema 

Alpinia purpurata (Viell) K. 

Schum 

Vindicá; Vindicá menino Capanema 

Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm Vindicá; Bastão do imperador Capanema 

Zingiber officinale Roscoe Gengibre Abaetetuba; 

Capanema; 

Soure 

Zingiber sp. Gengibre branco; Aça flor Capanema 
 

 

Fabaceae é a família mais representativa, com 61 amostras (Figura 1) distribuídas em 

45 espécies, seguida de Lamiaceae com 33 amostras e 21 espécies. Dentre as famílias de 

maior representatividade coletadas nestas comunidades, Fabaceae e Lamiaceae também são 

citadas como de maior importância em outros estudos etnobotânicos (BRITO; SENNA-

VALLE, 2011; LIMA et al., 2011). 
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Figura 1 – Familias mais representativas em número de exemplares registrados  no Herbário 

MFS. 
 

 

Das subfamílias de Fabaceae, Papilionoideae está representada 33 espécies, seguida 

por Caesalpinioideae e Mimosoideae, com 10 e 2 espécies respectivamente. Resultados 

semelhantes foram observados numa pesquisa etnobotânica em fragmentos florestais e 

sistemas agroflorestais na Zona da Mata Mineira (FERNANDES2007), na qual foram 

amostradas 48 espécies, sendo Papilionoideae representada por 26 espécies, seguida por 

Caesalpinioideae e Mimosoideae, com 11 espécimes cada.  

As coletas foram realizadas com os seguintes grupos sociais: populações tradicionais 

ribeirinhas do município de Abaetetuba nas comunidades Rio Urubueua de Fátima e Nossa 

senhora dos Anjos (280 exemplares), com pescadores da Reserva extrativista Marinha de 

Soure (159 exemplares), Curuçá na Ilha de Ipomonga (88 exemplares), e em quintais 

agroflorestais (Vila de Califórnia e Vila de Cacos II) no município de Capanema (51 

exemplares) (Figura 2). As amostras de Abaetetuba são as mais numerosas, com 74 famílias; 

Soure apresenta 50 famílias diferentes; em Curuçá coletou-se 32; já em Capanema, há registro 

apenas de 23. 

 
Figura 2- Os municípios em que foram realizadas coletas para a coleção etnobotânicacom seus 
números totais de exemplares. 
 

Os coletores que contribuíram para este acervo etnobotânico foram Rocha, T.T. (248 

coletas), Germano, C.M. (202 coletas), Lucas, F.C.A. (61 coletas), Moura, P.H.B. de (38 

coletas) e Reis, A.S. dos (30 coletas) (Figura 3). 
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Figura 3- Coletores que contribuíram para o acervo do Herbário Prof. Dra. Marlene Freitas da Silva 

(MFS) da Universidade do Estado do Pará. 
 

Nas comunidades visitadas foram também obtidos objetos e materiais elaborados pelos 

moradores que são utilizados para diferentes fins (Figura 4). No herbário MFS são 

encontradas espécies com usos para: o artesanato (brinquedos de miriti e leques feitos com a 

palha do açaí); a medicina caseira (coquinho do bussu, garrafadas, pau de verônica); a 

alimentação (azeite do buriti, concentrado de urucum); utensílios domésticos (cestarias e 

paneiros). 
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Figura 4 – Artesanatos produzidos pelas comunidades. A- Matapi da Ccomunidade Nossa Senhora 

dos Anjos – Abaetetuba. B – Biojóias com sementes elaborados na Vila do Pesqueiro, Soure. C – 

Tapetes feitos de jacitara (Desmoncus orthacanthos Mart.) na comunidade do Caju-Uma, Soure. D – 

Moldura produzida a partir da taboca (Guadua macrostachya Rupr.) no Povoado do Céu, Soure. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Ao considerarmos um país com dimensões enormes, como o Brasil, que tem em suas 

raízes a pluralidade cultural e, mais especificamente na Amazônia, o herbário MFS tem 

poucos registros dessa coleção temática. Há necessidade de visitar outras localidades no 

estado do Pará a fim de contemplar diversos saberes associados à diversidade biológica 

vegetal. As amostras que estão identificadas apenas a nível de gênero necessitam de revisão 

para minimizar as lacunas taxonômicas. Este estudos contribuem para o conhecimento da 

flora na região. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALBUQUERQUE AW; ROCHA ES; COSTA JV; FARIAS AP; BASTOS AL. 2010. 

Produção de helicônia Golden Torch influenciada pela adubação mineral e orgânica. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 14:1052-1058 

 

A B 

C D 



 

 

31 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

ALVES, A. G. C.; ARAÚJO, T. A. S. (Orgs.). Povos e paisagens: etnobiologia, 

etnoecologia e biodiversidade no Brasil. Recife: NUPEEA/UFRPE, 2007. p. 105-114. 

 

ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP – APG. 2009. An update of the angiosperm 

phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot. 

J. Linn. Soc. 161:105-121. 

 

BRITO, M.R.; SENNA-VALLE. Plantas medicinais utilizadas na comunidade caiçara da 

praia do sono, Paraty, Rio de Janeiro. Acta Botanica Brasilica. 25 (2): 363-372, 2011.  

 

FONSECA-KRUEL, V.S.; SILVA, I.M.& PINHEIRO, C.U. 2005. O ensino acadêmico da 

etnobotânica noBrasil. Rodriguésia, 56 (87): 97-106. 

 

FORZZA, R.C., COSTA, A., WALTER, B.M.T., PIRANI, J.R., MORIM, M.P., QUEIROZ, 

L.P., MARTINELLI, G., PEIXOTO, A.L., COELHO, M.A.N., BAUMGRATZ, J.F.A., 

STEHMANN, J.R., LOHMANN, L.G. & HOPKINS, M. 2013. Angiospermas in Lista de 

Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/FB000032. 

 

GUARIM NETO, G.; CARNIELLO, M. A. Etnoconhecimento e saber local: um olhar sobre 

populações humanas e os recursos vegetais. In: ALBUQUERQUE, U. P.; LIMA, P.G.C. 

COELHO-FERREIRA, M.; OLIVEIRA, R.R. Plantas medicinais em feiras e mercados 

públicos do Distrito florestal sustentável da BR-163, estado do Pará, Brasil. Acta Botânica 

Brasilica. 25(2): 422-434, 2011. 

 

MARTINS-DA-SILVA, R. C. V.Coleta e identificação de espécimes botânicos.Belém-PA: 

Embrapa (Série Documentos, 143), 2002. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Regras para o Acesso ao Patrimônio Genético e 

Conhecimento Tradicional Associado. Brasília – DF. Dezembro/2007. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cartilha.pdf>. Acesso em  novembro 

2013. 

 

PINTO, E.P.P; AMOROSO, M.C.M. FURLAN, A. Conhecimento popular sobre plantas 

medicinais em comunidades rurais de mata atlântica – Itacaré, BA, Brasil. Acta Botânica 

Brasilica. 20(4): 751-762, 2006.  

  

TROPICOS.ORG.MISSOURI BOTANICAL GARDEN. Disponível em: 

http://www.tropicos.org. Acesso em Nov. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

A FAUNA ACOMPANHANTE NA PESCA AMAZÔNICA 
 

Bruna Lorena Rodrigues Henderson¹, Amanda Madalena da Silva Gemaque¹, Altem 

Nascimento Pontes 

 
¹Mestranda em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará – Belém, PA. 

lorenahenderson@hotmail.com 
2 
Doutor em Ciências, Pesquisador do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade 

do Estado do Pará 
 

RESUMO 
 

A atividade pesqueira atua sobre áreas de elevada diversidade faunística. Esta atividade permite a 

captura de espécies diferentes das espécies alvo. Portanto, esta atividade deve receber grande atenção 

quanto a sua capacidade de desestabilizar os ecossistemas das áreas de pesca. O litoral amazônico, que 

inclui a costa dos Estados do Pará, Amapá e Maranhão, possui uma vocação natural para a explotação 
dos recursos pesqueiros devido sua grande disponibilidade e diversidade. Porém, há poucos estudos 

que descrevam o número e o tipo das espécies descartadas na pesca realizada no litoral amazônico. 

Este estudo tem por objetivo contribuir com a disseminação de informações a respeito da fauna 
acompanhante produzida a partir da pesca no litoral Amazônico, através de uma revisão na literatura, 

busca identificar os principais estudos publicados e suas implicações socioeconômicas, através do 

banco de dados SCIELO. Poucos são os estudos referentes a este tema, a maior parte desses está 
relacionada com uma determinada espécie, identificando sua estrutura biológica e/ou importância 

econômica. Observou-se a necessidade da realização de novas pesquisas para melhor identificar o 

impacto da pesca no ecossistema e na economia desta região e assim delinear políticas que possam 

mitigar os impactos causados por esta atividade. 
 

Palavras-chave: Fauna acompanhante. By- catch. Pesca. Amazônia. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A prática da pesca comercial influencia não apenas sobre uma espécie ou grupo de 

espécies alvo, mas prendem de forma incidental, outras espécies, cuja diversidade e proporção 

variam entre pescarias, áreas e períodos, chamadas de fauna acompanhante ou “by-catch”. 

Grandes quantidades dessas capturas de fauna acompanhante são muitas vezes descartadas, 

principalmente nas pescarias praticadas com redes de arrasto, e as consequências desta prática 

sobre os diversos grupos de espécies e ao ecossistema como um todo não tem sido bem 

avaliada até o momento (ALVERSON & HUGHES, 1996; STOBUTZKI; MILLER; 

BREWER, 2001; STOBUTZKI et al., 2001). 

Durante a pesca camaroeira, uma considerável quantidade de peixes e outros 

organismos aquáticos são também capturados como fauna acompanhante, resultando num dos 

grandes impactos ambientais da atividade, por apresentar um risco ao equilíbrio dos 
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ecossistemas presentes (LEWISON et al., 2004; STOBUTSKI et al., 2003; CLUCAS, 1997; 

MURRAY et al., 1992). 

Estima-se que 27 milhões de toneladas métricas de espécies retidas nos aparelhos de 

pesca são descartadas anualmente em todo o mundo, ressaltando-se que esta estimativa pode 

se encontrar entre um mínimo de 17,9 e um máximo de 39,5 milhões de toneladas métricas 

(ALVERSON; HUGHES, 1996). Somente nas pescarias de camarões peneídeos, Morais 

(1981) avalia que são desperdiçados, em nível mundial, cerca de cinco milhões de toneladas 

de fauna acompanhante por ano. 

O litoral amazônico, que inclui a costa dos Estados do Pará, Amapá e Maranhão, 

possui uma vocação natural para a explotação dos recursos pesqueiros devido sua grande 

disponibilidade e diversidade. Nessa região, a matéria orgânica, oriunda da decomposição das 

florestas de mangue e das planícies inundadas do Rio Amazonas, é responsável pela formação 

de condições propícias de produtividade (NAHUM, 2006). 

Mesmo com grande importância desse recurso comprovada pelo volume 

desembarcado e relevância socioeconômica da atividade no litoral paraense, observamos a 

negligencia com que o assunto é tratado pela escassez de informações integradas acerca dos 

aspectos da pesca (socioeconômico, tecnológico e ambiental) que possam assegurar a 

sustentabilidade e manutenção das espécies exploradas, bem como o ordenamento da 

atividade pesqueira na região. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com a disseminação de informações a 

respeito da fauna acompanhante produzida a partir da pesca no litoral Amazônico, abordando 

os principais estudos publicados e suas implicações socioeconômicas. Chamando atenção 

para o potencial perigo ao equilíbrio ambiental dos ecossistemas da região bem como a 

importância de se adotar estratégias visando mitigar os principais impactos desta atividade. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizado uma revisão da literatura até maio de 2013 no que diz respeito a fauna 

acompanhante no estuário amazônico. A literatura foi revisada utilizando como estratégia de 

busca a base de dados SCIELO configurando diversas combinações de palavras chaves como, 

por exemplo: fauna acompanhante e Amazônia, pesca na Amazônia entre outros. Como 

também termos isolados como: fauna acompanhante, by-catch, pesca industrial, entre outros. 
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Também foram utilizadas publicações do Ministério da Pesca e Aquicultura e publicações que 

relatam sobre a pesca no estuário amazônico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando se pesquisou sobre fauna acompanhante e by-catch apenas seis artigos, para 

cada expressão, foram encontrados. Ao relacionar com a Amazônia ou região Norte, este 

número caiu para um ou dois artigos. Estudos sobre pesca no estuário amazônico são 

encontrados, porém a maior parte desses estudos está relacionada com uma determinada 

espécie, identificando sua estrutura biológica e/ou importância econômica.  

Segundo o Ministério da pesca e Aquicultura – MPA, o Brasil passou de uma 

produção de 278 mil toneladas em 2003 para 415 mil em 2009, e atualmente produz 

aproximadamente 1,25 milhões de toneladas de pescado, (Figura 1), representando um 

crescimento de mais de 400% na produção nacional. A atividade gera um PIB pesqueiro de 

R$ 5 bilhões, demonstrando o grande potencial brasileiro, podendo o país tornar-se um dos 

maiores produtores mundiais de pescado.  

 

 

 

Batista e Freitas (2003) observaram que há uma variação no percentual pesca 

descartado nas pescarias que ocorre no Baixo Rio Solimões na Amazônia Central, sendo que 

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

278.000 415.000 1,25 milhões

Toneladas

Figura 1 - Crescimento da produção de pescado no Brasil – MPA, 2011. 
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nos meses de janeiro, fevereiro e maio este percentual é superior a 20%. Relatam ainda que 

não há dados a respeito do número nem do tipo das espécies descartadas. Sendo expressivo o 

número de mercado não aproveitado, representando uma grande perda não só para a 

biodiversidade, como para a economia da região (Figura 2). 

 

 

Isaac e Barthem (1995) relatam sobre o impacto da atividade pesqueira industrial 

sobre o ecossistema e Adriana de Aviz (2006) retrata a ocorrência de captura de fauna 

acompanhante na atividade de pesca em especial a camaroeira e da importância desta captura 

para o ambiente, porém ambos não indicam quais espécies e nem quantificam este “by catch”.  

Segundo Junior et al. (2003) em avaliações realizadas nas pescarias do camarão-rosa 

(Farfantepenaeus subtilis) entre os anos de 1977-1984, na região Norte do Brasil, indicaram 

que a fauna acompanhante correspondeu a 84% da produção controlada, na proporção de 6,2 

kg para 1,0 kg de camarão. Somente na costa do Amapá e Pará, estão sendo desperdiçados 

25.000 t/ano de pescado, que poderiam ser aproveitados como fonte de proteína para a 

população (Paiva, 1997). 

Segundo Alverson et al. (1994) pelo menos 20% do total pescado no mundo é 

descartado, está morto ou morre em seguida. Estes volumes estão usualmente excluídos das 

estatísticas pesqueiras tradicionais, centralizadas nos trabalhos de coleta em portos de 

desembarque que nunca veem a fauna acompanhante descartada, e, portanto não são 

considerados na avaliação de estoque que baseiam a administração pesqueira em geral. 

Figura 2 - Percentual de pescado (em peso) descartado nos meses de Janeiro a Junho – 

BATISTA & FREITAS, 2003. 
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As razões do descarte são comerciais, ou seja, não se deseja manter a bordo um 

pescado sem mercado ou preço compensatório, embora medidas administrativas também 

causem descartes (Hilborn & Walters, 1992). Excepcionalmente são encontrados casos de 

descarte por excesso de captura (Alverson et al., 1994). 

A região norte apresenta um grande potencial pesqueiro que permite a exploração 

marítima, flúvio-lacustre, costeira e estuarina, resultado da captura do pescado artesanal e 

industrial, sendo que a última direciona em torno de 85% de sua produção para o mercado 

internacional. Já a pesca artesanal abastece cerca de 90% o mercado interno/regional (AVIZ, 

2006). Desta forma esta atividade tem elevado potencial em desestabilizar o ecossistema 

dessa região. 

Jimenez et al (2013) relata que substratos estuarinos são ricos em matéria orgânica e 

nutrientes inorgânicos, ideais para muitos organismos e os sedimentos lamacentos da região 

estuarina do Amazonas proporciona uma abundante e considerável diversidade de recursos 

para a fauna de invertebrados bentônicos, atraindo assim uma grande variedade de peixes de 

elevada produtividade na região. Este estudo confirma ainda que há captura de peixes 

imaturos na região colocando em risco a sobrevivência da espécie afetando diretamente a 

economia da região. 

Relacionando os dados coletados por MPA e por BATISTA & FREITAS em 2003, 

constatou-se que o aumento da quantidade de pescado entre 2003 e 2011 foi significativo, 

demonstrando uma grande contribuição para a economia do país. Porém, na Amazônia 

Central uma parcela importante da fauna acompanhante oriunda desta atividade acaba por não 

sofrer nenhum tipo de aproveitamento, sendo descartada. Levando-nos a concluir que a 

adoção de medidas para o uso desta ictiofauna seria de extrema relevância para a contribuição 

do PIB da região Amazônica e redução de seus impactos ambientais. 

Observa-se na literatura estudos que reconhecem a existência de captura e descarte da 

fauna acompanhante, presente em diferentes tipos de pesca bem como a importância dessas 

espécies para o ambiente e até mesmo na economia pesqueira. Porém, não caracterizam as 

espécies capturadas. Júnior et al (2003) em seu trabalho descreve tal fauna, sendo o seu dado 

referente a um período antigo, onde 61,2% da biomassa capturada correspondem aos peixes 

ósseos, seguidos pelos crustáceos (29,4%), “mistura” formada por peixes, crustáceos e 

moluscos de pequeno porte (29,0%) e elasmobrânquios (2,9%).  

Com o desenvolvimento da tecnologia, radar eco-sonda, GPS, TRY-NET etc., os 

tripulantes pesqueiros precisam além de ter conhecimento da área onde trabalham, para 
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direcionarem melhor a pesca para o habitat da espécie a ser capturada, devem dominar as 

tecnologias e as interpretações de dados utilizados. No caso do uso do Try- NET, este 

identifica o que vem na rede de pesca (AVIZ, 2006; JIMENEZ et al, 2013). Sem esses 

conhecimentos e habilidades esta prática há de predar mais ainda a ictiofauna, bem como a 

economia pesqueira da região. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração a importância socioeconômica da pesca na região 

amazônica, seu estado de explotação e a ausência de medidas de ordenamento, acredita-se que 

esta atividade deva ser imediatamente regulamentada através de políticas públicas, bem como 

sejam adotadas medidas baseadas em estudos que identifiquem e quantifiquem a fauna 

acompanhante, visando a mitigação de seus impactos, utilizando as tecnologias já existentes, 

e também, sensibilizando os atores sociais envolvidos em todo seu processo. 

Umas das iniciativas indicada por Hall et al. (2005) é o aumento na seletividade e 

proibição da pesca em determinadas regiões e estações climáticas. Outra estratégia é a 

implantação de Áreas de Proteção Marinha a fim de restaurar o equilíbrio dos ecossistemas 

marinhos, e como estratégia de longo prazo pode favorecer espécies de ciclo de vida longo e 

maturação lenta (JIMENEZ et al, 2013). 

A revisão da literatura evidenciou um número reduzido de estudos sobre a 

problemática da fauna acompanhante na pesca amazônica, sugerindo a necessidade da 

realização de novas pesquisas já que a pesca e a manutenção de espécies ímpares são de 

grande importância para a região. Sendo então necessário melhor identificar o impacto da 

pesca no ecossistema e na economia desta região e assim delinear políticas que possam 

reduzir de forma efetiva os impactos causados por esta atividade. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo analisar a questão da gestão ambiental dos municípios do Pará e a 

gestão organizacional e estrutural destes municípios que por ventura comunguem do mesmo ideal 
ambiental. Atentou-se ainda para a existência ou não de políticas na área ambiental para os 

municípios. Portanto, o plano de gestão ambiental torna-se mais importante quando está atrelada ao 

desenvolvimento urbano-social de cada cidade, a legislação ambiental nacional facilita que cada 
município tenha uma legislação específica e órgão na esfera municipal competente para tomar partido 

de ações que venham fiscalizar, multar e mitigar possíveis danos ao ambiente de influencia antrópica 

do homem, porém o que se viu que nem sempre isso é bem estruturado pelos municípios. Neste 

estudo, observou se existem políticas na área ambiental para diversos municípios, metodologicamente 
este artigo utilizou a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa de dados referentes à 

abordagem de gestão ambiental municipal de estado do Pará, além do amparo legislacional para 

respaldo técnico científico e por fim, assim como a eficácia dos setores ambientais municipais. Mas 
pelo que se observou em conjunto sobre todo o estudo é que os sistemas municipais possuem em geral 

uma estrutura organizacional e institucional fraca e que ainda precisam ser melhorados.  

 
Palavras-chave: Gestão ambiental, municípios, política ambiental e legislação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Globalmente a reflexão sobre as ações que o homem causa no planeta cresceram e 

em 1972 com a conferência de Estocolmo, elaborada pela ONU (Organização das Nações 

Unidas), tem-se o ponta pé inicial para um chamado ambientalismo mundial, onde 

organizações filantrópicas, estudantes, sociedades e empresas começaram a se unir em prol de 

parâmetros e leis tais como diretrizes para uma educação ambiental para ser seguido por toda 

a sociedade que visasse uma conscientização coletiva de um bem estar ambiental, onde, se 

tenta desenvolver economicamente sem tanto agredir o meio em que se vive (MAGALHÃES, 

2006). 

Muitas pesquisas como de Magalhães (2006) e em reportagens como da Terra (2013) 

são direcionadas em prol de tentar expor cenários futuros de como será a vida do homem com 

as adversidades da nova reformulação do meio ambiente com o advento do aquecimento 

global, estas pesquisas de caráter local, regional ou global, tem previsões e informações 

geradas por estudos que precisam ser aplicadas com cautela, sem deixar de se valer das 

especificidades de cada local onde o homem se encontra. Porque, além da destruição 
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engendrada de vastas áreas, sejam elas florestas, rios, oceanos e lagos e de toda 

biodiversidade existente, e a procura de mitigar os impactos ambientais em decorrência das 

consequências do aquecimento global, causados pelos gases do efeito estufa, toma-se então 

como instrumento essencial para construção e retrato de uma política específica local mais 

eficiente baseada em leis específicas tanto nacionais, estaduais como municipais.   

Então se entende de tal modo como sendo, as cidades as principais áreas prioritárias 

para desenvolver um estudo dos impactos ambientais sobre a vida do homem e sua qualidade 

de vida. A maioria das cidades por sua vez não foram construídas e aparelhadas para encarar 

questões ambientais. Lugares impróprios, como encostas íngremes e várzeas dos rios foram 

ocupados por ser a única opção de moradia para a população de baixa renda. Apesar das 

mudanças climáticas serem um tema repetido, até hoje não fazem parte das determinações 

políticas e o não catalogamento dos problemas antigos de urbanização na maioria das cidades 

do Brasil é uma questão difícil de perceber para muitos políticos e sociedade civil (TERRA..., 

2013). 

Como na pesquisa do IDESP (2011), o que se observou é a falta de parâmetros de 

cada um dos 27 estados e Distrito Federal (art. 23- CF), o que tem refletido na falta de 

cooperativismos e organização em diversas autarquias administrativas, espelhando e 

esbarrando em dificuldades tanto na omissão dos órgãos dirigentes do encargo das suas 

politicas ambientais, como no caso dos municípios, e na sobreposição de ações entre a gestão 

dos Estados e do IBAMA, gerando por com seguinte a ineficiência do SISNAMA, gerando 

uma máxima concentração das obras da política ambiental.  

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo averiguar o tema da gestão ambiental 

de municípios do estado do Pará e a gestão organizacional e estrutural destes municípios que 

por ventura comunguem do mesmo ideal ambiental. Atentou-se ainda para a existência ou não 

de políticas na área ambiental para os municípios, assim, tomando de posse as fontes 

bibliográficas norteadoras da problemática em questão têm-se as referências, Idesp, (2011, 

2013); Brasil, (2013a,b,c). 

Assim, conforme Dalfovo, et al (2008) metodologicamente este artigo utilizou a 

pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa de dados referentes à abordagem de gestão 

ambiental municipal de estado do Pará conforme Idesp (2013), além do amparo legislacional 

para respaldo técnico científico e por fim, assim como a eficácia dos setores ambientais 

municipais. Portanto, este trabalho subdivide-se em introdução, referencial teórico, que 

aborda desde a história das reuniões ambientais pelo mundo e no Brasil, define o que é 
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sustentável e sustentabilidade, além da legislação ambiental brasileira e no estado do Pará, 

dispondo a sua metodologia de análise, além do resultado e discursões e finalizando sobre as 

considerações mais pertinentes sobre este estudo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho demonstra o perfil da gestão ambiental no estado do Pará, baseada em 

amostra da estrutura organizacional e institucional sobre os municípios do Pará que possuem 

programas de gestão ambiental fomentando assim, a análise indutiva dos dados do Idesp 

(2013), por ser o referencial mais atual e contemplativo de acordos ambientais municipais, 

sendo este trabalho original elaborado pelo governo estadual em relação às diretrizes que os 

municípios possam ter. Assim se pode ter uma generalização de observações limitadas e 

específicas do assunto, conforme ressalva (DALFOVO et al, 2008).  

O método de análise desta pesquisa foi a bibliográfica, com abordagem segundo 

Dalfovo, et al (2008) qualitativa de dados. O levantamento de informações referente 

informações da gestão organizacional e institucional segue conforme cita Idesp (2013), 

justifica-se isto, por ser este setor de importante análise para este artigo e absorção de 

entendimento geral e resposta a temática de estudo. 

Conforme descrito em Idesp (2013), o perfil dos municípios foi traçado, 

classificando-os quanto à capacidade de gestão ambiental, a partir das categorias denominadas 

em nível: desejável, bom, regular e crítico. Então, foram levados em consideração alguns 

critérios exigidos para que o município estivesse habilitado a exercer a gestão ambiental plena 

e, consequentemente, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

local, previstos no Art. 2° da Resolução Estadual nº 79, de 07 de julho de 2009. Os resultados 

descritos nesse artigo compõem a amostragem de 80 municípios, em relação ao universo dos 

144 municípios paraenses, para traçar o diagnóstico da gestão ambiental.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Estrutura Institucional  

 

Conforme estudou Idesp (2013), em Diagnóstico da gestão ambiental dos municípios 

paraenses: relatório técnico a estrutura institucional se refere à composição do sistema 
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municipal de meio ambiente, instância que compõe o SISNAMA e dá condições ao município 

de exercer a gestão ambiental no âmbito local de forma articulada com as demais esferas de 

poder e diferentes segmentos da sociedade.  

No seu estudo Idesp (2013), considerou somente 80 municípios paraenses para esta 

pesquisa, por estes terem atendido quanto ao cumprimento do termo de compromisso, firmado 

entre as prefeituras municipais, o Ministério Público Federal (MPF-PA), PMV, Federação da 

Agricultura do Estado do Pará (FAEPA), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e a Federação das Associações dos Municípios do Estado do 

Pará (FAMEP).  

Sendo assim, o cenário apontou que 41% possuem capacidade de gestão com nível 

desejável, apresentando resposta favorável para 9 ou 10 variáveis avaliadas; 32% apresentam 

nível bom, com resposta positiva para 7 ou 8 variáveis; 13% apresentam capacidade de gestão 

regular, com respostas positivas para 5 ou 6 variáveis e 14% apresentam nível crítico para a 

gestão ambiental, com respostas favoráveis até 4 variáveis, a seguir ver gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Perfil da gestão ambiental nos municípios paraenses, conforme estrutura institucional. 

 

Fonte: Idesp (2013). 

 

Conforme visto no gráfico acima a estrutura organizacional encontra-se ainda por se 

organizar na maioria dos municípios desta pesquisa, conforme dados do Idesp (2013), os 

fatores referentes a isto, podem ser explicados pela falta de compromisso dos municípios com 

uma política institucional estruturada, além de falta ou mal uso do dinheiro público e desvios 

públicos entre outros quesitos que o a pesquisa não se deteve em deixar clara. 
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3.2 Estrutura Operacional  

 

No estudo Idesp (2013), referiu enquanto estrutura operacional consiste na condição 

do município em executar as atividades de gestão ambiental com eficácia. Refere-se às 

atividades dos conselhos e fundos municipais de meio ambiente e às ações das secretarias 

executivas como: processos de licenciamento e ações de fiscalização de obras e atividades 

licenciadas pelo órgão municipal, implementação da educação ambiental, corpo técnico e 

espaço físico, bem como equipamentos.  

Nesse grupo, verificou-se que, 30% dos municípios apresentam estrutura operacional 

desejável; 37% apresentam-se com bom nível de gestão; 23% apresentam estrutura com nível 

regular e o menor percentual (10%) corresponde aos municípios que apresentam nível crítico, 

com pouca ou nenhuma estrutura organizacional para a gestão ambiental. A seguir ver gráfico 

2: 

 

Gráfico 2 – Perfil da gestão ambiental nos municípios paraenses, conforme estrutura operacional. 

 

Fonte: Idesp (2013). 

 

Segundo visto no gráfico acima a estrutura operacional encontra-se ainda por se atrelar 

ao sua respectiva função, assim, como foi falado anteriormente que faz jus a elaboração de 

projetos ambientais, ações fiscalizadores, licenciamentos ambientais entre outros, do mesmo 

modo conforme dados do Idesp (2013), com comparação com a estimativa do gráfico um, não 

foi tão diferente neste segundo momento apesar de categorias inter-relacionadas, onde a o que 

se viu foi que a maioria dos municípios necessita se atrelar a um  comprometimento com a 
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questão ambiental e por em prática o que as leis que competem a este órgãos municipais, 

outros fatores que podem explicar isto é a falta de compromisso dos municípios com uma 

política ambiental voltada para a mesma, além de corpo técnico multidisciplinar com bons 

salários e realmente compromissados com seu trabalho, entre outros fatores que a pesquisa 

não deixa implícita. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se verificou na análise dos dados deste estudo foi a falta de bibliografia 

referente a dados de estruturas organizacional e institucional para que houvesse uma analogia 

e discussões melhores vinculados, pois as pesquisas anteriores do Idesp (2011), averiguaram 

quesitos como: existência de órgão municipal de meio ambiente; existência de fundo 

municipal de meio ambiente ativo; existência de conselho municipal de meio ambiente ativo, 

caráter e composição dos conselhos; existência de plano diretor; existência de legislação 

específica no contexto ambiental e articulações intermunicipais na área de meio ambiente, 

como: consórcio intermunicipal; consórcio público com o Estado; consórcio público com o 

governo federal; convênio de parceria com o setor privado e apoio do setor privado ou de 

comunidades. 

É clara que a intenção desta pesquisa não foi de chegar a este conceito, e os futuros 

estudos sobre a temática em si serviram de base para debates e opiniões mais conclusivas a 

respeito das estruturas organizacionais e institucionais ambientais dos municípios. Mas pelo 

que se observou em conjunto sobre todo o estudo é que os sistemas municipais possuem em 

geral uma estrutura organizacional e institucional fraca e que ainda precisam ser melhorados e 

a disponibilidade de recursos financeiros é fundamental para a sustentação e a viabilização 

das ações, onde os recursos são disponibilizados através dos instrumentos econômicos ou a 

partir da criação de fundos específicos de meio ambiente, para o uso racional e sustentável 

dos recursos naturais de seu território, bem como a manutenção e a recuperação da qualidade 

ambiental, de acordo com as prioridades da Política Nacional do Meio Ambiente. 

É nesse contexto que se dá a importância do sistema municipal de meio ambiente, 

que integra um conjunto de dispositivos político-administrativos, o fundo municipal de meio 

ambiente, o código de meio ambiente e o conselho municipal de meio ambiente. Esse aparato 

institucional da às condições aos municípios de exercer a gestão e a articulação com os 

demais órgãos de governo e a sociedade civil, e garante a inserção do tema meio ambiente nos 
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planos e programas do Estado Para tanto, são necessários a disponibilidade de recursos 

financeiros, capacidade técnica e operacional e a efetiva participação social na tomada de 

decisões. 

No cenário estadual, observa-se que há uma preocupação dos municípios com a 

gestão ambiental apesar da bibliografia e recenseamento sobre municípios do Pará não ser tão 

antigo tem-se a cada ano um comprometimento de mais e mais municípios criando secretarias 

e aparelhando e melhorando a organização das mesmas conforme diz Idesp (2011). 

Entretanto, embora tenha ocorrido uma evolução no incremento dos mesmos, a questão da 

efetividade da participação social na gestão ambiental depende da frequência de atuação, do 

caráter e da composição desse fórum. Ou seja, os conselhos devem se manter ativos; ter no 

mínimo composição paritária, garantindo a representatividade social de diferentes setores; e 

devem possuir o caráter deliberativo, para efetivamente obter o poder de decisão sobre a 

implantação de políticas e/ou administração de recursos (IDESP, 2013). 

A participação social nesse processo evidencia as peculiaridades existentes no 

âmbito local e seu caráter deliberativo se reflete na formulação de políticas públicas que 

possam favorecer a qualidade de vida da população e o atendimento das demandas locais. A 

existência dos conselhos municipais de meio ambiente é uma das prerrogativas para que o 

município exerça o licenciamento ambiental. (Resolução CONAMA nº 237/97 e Resolução 

COEMA nº 079/09). 
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RESUMO 

 
Uma das grandes preocupações ambientais está relacionada aos resíduos sólidos de frutas gerados do 

processo de beneficiamento industrial, onde a disposição inadequada desses resíduos ocasiona danos 
ambientais, prejudicando o bem estar da população. O presente trabalho objetivou verificar a 

destinação dos resíduos sólidos de frutas de uma indústria beneficiadora, no município de Castanhal, 

Estado do Pará, além de comprovar que é uma alternativa viável de reaproveitamento desses por meio 
da compostagem. Foi realizada uma pesquisa descritiva através de visitas técnicas e entrevistas, tanto 

na indústria beneficiadora de frutas, quanto em um viveiro de mudas de plantas frutíferas e 

ornamentais, local de recepção dos resíduos para que sejam submetidos à técnica de compostagem. 
Antes desse período os resíduos eram livremente depositados no lixão da cidade e sem nenhum tipo de 

tratamento pela indústria, contribuindo para o aumento da poluição ambiental. Entretanto, nessa 

prática sustentável de compostagem há a produção de chorume a partir de suas leiras, sendo necessário 

desenvolver alternativas para o tratamento do percolado, que consistiu na aplicação da recirculação do 
mesmo nas pilhas de compostagem, para que a estabilização da matéria orgânica seja acelerada, sendo 

o composto formado mais rapidamente. Pode-se concluir que a deposição desses rejeitos em áreas de 

destinação própria para processo de compostagem é uma alternativa eficaz e viável, tanto em termos 
ambientais quanto economicamente, contribuindo assim, para a redução de matéria orgânica disposta 

em lixões e aterros e para aumentar a renda do produtor de mudas ao comercializar esse composto 

formado a partir dos resíduos de frutas. 

 
Palavras-chave: Compostagem. Indústria. Resíduos sólidos de frutas. Chorume. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com uma produção acima de 

35 milhões de toneladas por ano, cerca de 5% da mundial, ficando atrás apenas da China e da 

Índia (FAO, 2006). O País se destaca principalmente na produção de sucos naturais ou 

concentrados, geleias, polpas e outros.  

A agroindústria de frutas vem se destacando cada vez mais no Brasil, principalmente 
devido sua grande capacidade de contribuir com o crescimento das regiões em que 

se instala e devido sua elevada capacidade de gerar emprego e renda. Esta atividade 

gera uma demanda estável para a produção de frutas, além disso, apresenta um 

grande potencial de agregação de valor aos produtos primários a partir do 
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processamento/elaboração de polpas, doces e sucos. Esta atividade também promove 

a indução e difusão de tecnologia no meio rural (SILVA, 2011, p. 124). 

 

No entanto, esse aumento da produção das frutas tropicais e subtropicais gera também 

enormes quantidades de resíduos após o beneficiamento (KOBORI et al. 2005). A 

preocupação com tratamento desses rejeitos torna-se um crescente problema, pois o aumento 

do lixo orgânico causa prejuízos ao meio ambiente quando não possui uma destinação 

adequada. 

Simultaneamente, a crescente preocupação em se preservar a Natureza leva a maioria 

das indústrias a se adaptarem, adotando práticas mais sustentáveis e com responsabilidade 

socioambiental. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo verificar a destinação dos 

resíduos sólidos de frutas de uma indústria processadora, no município de Castanhal, Estado 

do Pará, além de expor a técnica já realizada, que consiste na prática da compostagem, uma 

alternativa viável de reaproveitamento desses resíduos, com isso, visando minimizar os 

possíveis impactos ambientais causados pela sua destinação incorreta. Entretanto, nessa 

prática sustentável há a formação de percolado oriundo das pilhas de compostagem, sendo 

que esse contribui com a poluição ambiental de forma severa devido às suas características, 

sendo necessário sugerir e aplicar um método de tratamento viável para o percolado, evitando, 

assim, alterações que sejam prejudiciais ao ecossistema e à saúde pública.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2012) devem-se 

desenvolver sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 

processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos. Assim, as empresas têm 

buscado resultados que possam associar o lucro à responsabilidade socioambiental. Com isso, 

percebe-se a necessidade de realizar estudos para verificar a destinação desses resíduos, haja 

vista que a Região de Castanhal é um forte polo agroindustrial, destacando-se as indústrias de 

beneficiamento de açaí. 

 

1.1 A prática da Compostagem 

 

Compostagem é o processo de decomposição biológica de fração orgânica 

biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada de organismos 

em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas 

distintas: uma de degradação ativa e outra de maturação (ANVISA, 2004).  
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A compostagem apresenta-se como alternativa viável, de baixo custo e sanitariamente 

eficiente de resíduos sólidos submetidos a este método. Após receber tratamento pela 

compostagem, os resíduos fornecem como subproduto o composto, o qual, por sua vez, pode 

ser utilizado como fonte de nutrientes para o cultivo de plantas ou, então, comercializado, 

constituindo-se em fonte direta de renda ao produtor (COSTA et al. 2008). 

1.2 Tratamento do chorume  

 

O chorume é um líquido escuro, de odor desagradável, contendo alta carga orgânica e 

inorgânica. A composição química e microbiológica do chorume é bastante complexa e 

variável, uma vez que, além de depender das características dos resíduos depositados, é 

influenciada pelas condições ambientais, pela forma de operação do aterro e, principalmente, 

pela dinâmica dos processos de decomposição que ocorrem no interior das células (EL 

FADEL et al. 2002 & KJELDSEN et al. 2002, apud MORAIS, 2005).  

A quantidade de chorume gerado é decorrente da percolação de líquidos de origem 

externa, como água de chuva, escoamento superficial e decomposição dos resíduos orgânicos 

através das camadas da leira de compostagem. Devido às suas características, o chorume deve 

ser tratado antes de ser lançado ao meio ambiente, evitando-se assim maiores riscos de 

contaminação do solo, do ar e das águas, impedindo que reduza o teor de oxigênio dissolvido 

e altere a fauna e flora aquática.  

Um dos possíveis métodos de tratamento de chorume é a recirculação do mesmo na 

área já aterrada ou na leira, no caso da compostagem, uma vez que propicia a redução de 

constituintes pela atividade biológica e por reações físico-químicas que ocorrem no interior do 

aterro ou da leira. Como produto da decomposição dos ácidos orgânicos presentes no 

chorume têm-se CH4(g) e CO2(g).  

 

Em países localizados em regiões tropicais, como é o caso brasileiro, a recirculação 

diminui, significativamente, o volume do chorume em função da evaporação, que é 

favorecida pelas condições ambientais (temperatura ambiente, ventos, radiação 

solar, etc.).  (FERREIRA et al. p. 2).  
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Primeiramente foi realizada uma visita técnica na Indústria processadora de polpas de 

frutas, na qual foram obtidas informações por meio de entrevista com o responsável técnico, 
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onde se objetivou verificar a quantidade de resíduos gerados das frutas e a destinação dada 

aos mesmos. Tais perguntas elaboradas foram as seguintes: 

1) Quais são as principais frutas beneficiadas na indústria?  

2) Quanto é o rendimento de produção das polpas de cada fruta em sua safra? 

3) Qual é a quantidade de resíduos gerada por cada fruta ao término do processamento? 

4) Quais são os principais resíduos sólidos oriundos do beneficiamento das frutas? 

5) Qual a destinação dada atualmente para esses resíduos?  

6) Sempre foi dessa maneira? 

 

Em seguida, foi realizada uma visita técnica em um viveiro de mudas de plantas nas 

proximidades do município, a fim de estudar e expor o reaproveitamento dos resíduos por 

meio da técnica de compostagem no local, realizada por meio de uma parceria entre as partes. 

 

1) Há quanto tempo é realizada essa parceria voluntária entre as partes? 

2) Com que frequência ocorre o recebimento dos resíduos das frutas? 

3) Como é realizada a compostagem no viveiro? 

4) Qual a destinação final dada ao composto formado? 

5) Em sua opinião, essa parceria é benéfica para quais partes? 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos e analisados a partir das visitas serão aqui expostos, juntamente com 

o tratamento sugerido para o chorume formado a partir da compostagem. 

Após produção diária das polpas, os resíduos gerados na Indústria (cascas, caroços e 

sementes e fibras) são acumulados em basquetas plásticas, empilhadas e organizadas em uma 

área distinta daquela em que ocorre o despolpamento das frutas. Ao acumular quantidade de 

basquetas suficiente, os resíduos são doados por meio de uma parceria informal para um 

viveiro de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, que se localiza na saída da cidade.  

Tal prática é realizada quando um caminhão da própria indústria desloca-se até o 

viveiro para que a destinação desses resíduos seja, então, ecologicamente correta, 

demonstrando dispor de práticas mais sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. 

Porém, o açaí, fruto principal a ser beneficiado na indústria, tem o seu caroço como resíduo, 
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mas não é doado para o viveiro como os resíduos das outras frutas, devido ao fato de os 

caroços serem utilizados pela própria indústria como fonte de calor para a caldeira.  

O Viveiro e a Indústria estabelecem esse tipo de parceria voluntária, que já ocorre há 

mais de um ano. Antes desse período, os resíduos eram livremente depositados no lixão da 

cidade, a céu aberto e sem nenhum tipo de tratamento pela indústria, contribuindo para o 

aumento da poluição ambiental e degradação dos solos, ar e lençóis freáticos, devido à 

produção de chorume.  

O gráfico abaixo foi construído a partir das respostas obtidas das perguntas 1, 2 e 3 da 

visita à Indústria: 

 

Gráfico 1 – Índice percentual de resíduos sólidos oriundos do beneficiamento das polpas de frutas e o 

rendimento de produção dessas. 

 

No viveiro os resíduos são transformados em composto para serem utilizados como 

adubo no cultivo de plantas e mudas do próprio viveiro, através da técnica da compostagem. 

O composto, depois de pronto, também é comercializado, sendo vendido separadamente em 

pacotes e contribuindo como fonte de renda para o agricultor.  

Notado que nessa prática sustentável de compostagem há a formação de percolado, 

sendo que esse contribui com a poluição ambiental de forma severa devido às suas 

características, foi necessário aplicar um método de tratamento viável para o chorume, 

evitando, assim, alterações que sejam prejudiciais ao ecossistema e à saúde pública. Tal 

tratamento utilizado é a recirculação do mesmo nas próprias leiras de compostagem, para que 

a estabilização da matéria orgânica seja acelerada, sendo o composto formado mais 

rapidamente.  

Foi constatado que ambas as partes são beneficiadas, a Indústria pelo 

reaproveitamento dos resíduos, evitando atrair pragas e vetores de doenças para a produção e 
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pela iniciativa sustentável, quanto o viveiro, que produzirá adubo para utilização própria e 

comercial e o ambiente, já que os resíduos não serão mais depositados no lixão da cidade. 

O fluxograma abaixo foi construído a partir das informações obtidas sobre como é 

realizada a compostagem na visita ao Viveiro: 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1 – Descrição do processo de compostagem realizada no Viveiro. 

 

Descrevendo basicamente as etapas do fluxograma, o mesmo inicia-se com a recepção 

dos resíduos obtidos da Indústria, seguindo para a secagem, dispostos ao sol, visando umidade 

ideal para a proliferação de microrganismos e possibilidade de submeter os resíduos à 

próxima etapa, a de trituração, reduzindo as superfícies de contato dos resíduos, facilitando a 

estabilização. Logo, inicia-se a etapa de mistura dos resíduos triturados, ricos em Nitrogênio, 

com serragem e folhas secas, que são componentes ricos em Carbono, constituindo as leiras 

de compostagem.  

Após certo período de tempo, dependendo do tamanho da leira (quanto menor, menos 

tempo) o manipulador irá revolvê-la para que haja inserção de oxigênio para os organismos 

aeróbicos, acelerando a estabilização da matéria orgânica, formando o composto que será, 

então, distribuído como fertilizante para uso na produção de mudas do próprio Viveiro, além 

de ser vendido para outros produtores agrícolas. 

4. CONCLUSÕES 

A disposição de resíduos sólidos industriais em áreas de destinação própria para 

processo de compostagem seria uma alternativa bastante eficaz e viável, tanto em termos 
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ambientais quanto economicamente, contribuindo assim, para a redução de matéria orgânica 

disposta em lixões e aterros que, consequentemente ocasionaria danos ambientais. 

Pode-se perceber que é necessária uma alternativa para melhor disposição do chorume 

formado, a partir da decomposição dos resíduos sólidos das frutas, onde a alternativa mais 

viável para o viveiro é a recirculação do mesmo nas próprias leiras de compostagem, para que 

a estabilização da matéria orgânica seja acelerada, sendo o composto formado mais 

rapidamente. 

Por fim, verificou-se a importância de pesquisas relacionadas à destinação de resíduos 

sólidos derivados a partir do processamento de frutas, que, ao invés de serem descartadas sem 

nenhum tipo de aproveitamento, podem ser destinados para produção de composto, sendo 

utilizados, como adubo no cultivo de plantas, contribuindo para a diminuição de lixo orgânico 

disposto sem reaproveitamento e como fonte de renda para o produtor ao comercializar esse 

composto formado a partir dos resíduos de frutas. 
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RESUMO 

 
À medida que se discute e se estabelecem pressupostos práticos relacionados à Educação Ambiental, 
torna-se claro a relevância do tema para a presente geração de alunos e profissionais. Recentes 

investigações apontam para a necessidade de sensibilizar a sociedade, por meio da educação ambiental 

nas escolas, viabilizando a mudança comportamental de forma continuada e sustentável, gerando a 
melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Diante disso e das necessidades 

locais, na comunidade escolar da Baía do Sol, situada no distrito de Mosqueiro (Belém, Pará), 

objetivou-se sensibilizar os alunos sobre os prejuízos que podem ser causados devido à maneira errada 
de descartar o lixo, principalmente pela elevada quantidade de lixos despejados na escola e no seu 

entorno, incluindo a praia e o rio, os quais são de próprio uso da população, tanto para consumo, 

quanto para lazer. O presente estudo foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. 

Lauro Chaves, com 80 alunos do ensino fundamental secundário do 8º ao 9º ano, onde foram 
realizadas aulas teóricas sobre Educação Ambiental: Vida e Escola; Reciclagem; Reutilização do lixo; 

Compostagem; e Conservacionismo/Preservacionismo. Além disso, foram realizadas oficinas lúdicas 

utilizando materiais coletados na área de entorno da escola, incluindo a praia Baia do Sol, a partir dos 
quais foram confeccionados vários tipos de decorações, adereços e brinquedos. Conceitos de 

preservação, conservação e melhor uso do lixo, foram clarificados e vistos em seus desdobramentos. 

Como resultados observaram-se a participação proativa dos alunos, além de despertar e fomentar neles 

um pensamento mais crítico quanto ao tema abordado. Após a limpeza coletiva na escola e em seu 
entorno, e posterior discussão acerca das experiências, observou-se o interesse dos alunos em 

continuar o aprendizado em atitudes cotidianas acerca do tema em questão, indicando a necessidade de 

atenção à Educação Ambiental e suas implicações. 
 

Palavras-chave: Educação ambiental. Coleta de lixo. Meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O impacto causado pela evolução tecnológica afeta diretamente na relação produção-

consumo, bem como, o descarte dos resíduos considerados lixos. Há apenas algumas décadas 

passamos a tratar do ônus provindo da interação do homem com a natureza em prol desse 

consumismo e constatar que uma simples alteração de um único elemento no ecossistema 

pode ser nociva ou mesmo fatal para o sistema como um todo (VIEIRA, 2011). 

De acordo com Benhossi & Fachin (2013), em uma reflexão sobre o problema 

mundial enfrentado, o embate entre a evolução tecnológica a imprescindível necessidade de 
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preservação do meio ambiente afirma que ao mesmo tempo em que a sociedade evolui, 

atendendo aos anseios de uma sociedade consumista, fruto de um progresso existente em 

função da pós-modernidade, não se pode olvidar que neste processo de desenvolvimento 

tecnológico o meio ambiente está totalmente inserido, sendo o grande alvo de devastações e 

degradações em razão da necessidade de extração de elementos dentre os quais apenas a 

natureza é quem pode oferecer. 

Assim, dentre os maiores problemas ambientais deste mundo contemporâneo, 

podemos citar como um dos grandes responsáveis: o lixo que nós geramos. Neste aspecto, 

Melo e Konrath (2010) propõe que: 

 

Dentre os reflexos do consumo exagerado, e quase sempre desnecessário, se pode 

citar o lixo produzido em grande escala que, num passado não muito distante, era 

característico apenas das grandes cidades, entretanto, passa a ser um problema 

global que afeta o planeta numa proporção assustadora. O “resíduo da globalização”. 
(MELO; KONRATH, 2010. p. 2).  
 

Além disso, de acordo com Fadini e Fadini (2001, p.16) o verdadeiro desafio 

pertinente à questão do lixo, seja ele de que natureza for, diz respeito a como não gerar tal 

lixo ou, ao menos minimizar a geração. Assim, uma intervenção para que se possa tratar do 

lixo, desde o gerado por grandes conglomerados comerciais (indústria, agro-indústria, etc.) ao 

dito doméstico se faz extremamente necessária.  

Uma das formas atuais de se tratar desse problema está presente na vida de todos, é 

através da Educação Ambiental nas escolas, que primariamente visa despertar a consciência 

ambiental nos alunos, tentando criar uma geração que possa levar em consideração o não 

tratamento adequado do lixo como um problema que afeta diretamente a qualidade de vida 

deles no ambiente em que vivem e que pode acarretar em problemas sociais e econômicos 

tanto presentes quanto futuros também. Desta forma, segundo Brasil (1998), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais/Meio Ambiente corrobora que: 

 

Todas as recomendações, decisões e tratados internacionais sobre o tema 

evidenciam a importância atribuída por lideranças de todo o mundo para a Educação 

Ambiental como meio indispensável para conseguir criar e aplicar formas cada vez 

mais sustentáveis de interação sociedade/natureza e soluções para os problemas 

ambientais. Evidentemente, a educação sozinha não é suficiente para mudar os 

rumos do planeta, mas certamente é condição necessária para isso (p. 181).  

  

Logo, a escola passa a ter fundamental importância para a transformação de uma 

realidade, é nela onde deverá ser desenvolvida a reflexão, tanto o papel individual e coletivo 
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como também qualquer ação que alunos e professores possam realizar para que se crie um 

pensamento crítico atrelado à própria realidade que se vive, com o intento de se obter um 

consumo sustentável e melhoria da qualidade de vida (MELO & KANRATH, 2010, p. 2).  

A escola é um ambiente de transformação que permite a socialização dos mais 

diversos temas, visando o amadurecimento e o exercício de cidadania de todos os envolvidos 

no processo, sejam eles alunos, professores ou funcionários. Despertar a consciência crítica 

dos alunos é uma tarefa destinada a todos os integrantes da escola, inclusive dos próprios 

alunos que devem participar ativamente do processo de construção do conhecimento (MELO, 

2004). 

Dessa forma, este trabalho destina-se a relatar uma experiência realizada em uma 

escola da cidade Belém – Pará, no Distrito de Mosqueiro, com atividades que visam o 

embasamento quanto ao tratamento do lixo, sua redução e consequentemente 

desenvolvimento crítico do aluno sobre as questões ambientais.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi realizado com os alunos da escola Dr. Lauro Chaves, inaugurada em 25 

de janeiro de 1969, pela Agência Distrital de Mosqueiro, e está Localizada na Av. Beira Mar 

s/nº Baia do Sol – Mosqueiro, Belém-Pará, a qual possui praias e rios como grandes atrativos 

turísticos principalmente nos meses de Julho e Dezembro. A unidade escolar atende  cerca de 

740 alunos, em quatro turnos, da Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental e da 2ª à 

4ª etapa da EJA (Educação para Jovens e Adultos), no período 17 de maio a 21 de junho de 

2013. Inicialmente ministrou-se aulas para 80 alunos do 8º ao 9º ano através de palestras 

expositivas, seguidas de oficinas e práticas lúdicas. 

A Educação Ambiental foi o tema abordado com o objetivo de sensibilizar os alunos 

sobre os seguintes sub-temas: Reciclagem e Reutilização do lixo, Compostagem, e 

Conservacionismo/Preservacionismo, com ênfase ao ambiente escolar e comunitário, 

incluindo a praia Baía do Sol e seu entorno. A partir desta oportunidade foi proposto o projeto 

“Amigos da Praia” (Figura 1), no qual houve a participação tanto corpo discente, quanto 

docente. Tal projeto consistiu na coleta do lixo na escola e no seu entorno, seguido da seleção 

para a reutilização dos mesmos para as oficinas.  
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Figura 1 – Coleta de lixo na praia e arredores  

Fonte: Pessoal 

 

Os lixos coletados neste momento foram aqueles considerados reutilizáveis, havendo a 

separação dos que poderiam ser reaproveitáveis e daqueles que serviriam apenas para a 

reciclagem. Posteriormente foi realizada a lavagem do material para ser próprio para o uso. 

Ao final da oficina os alunos confeccionaram, como mostra a figura 2, 16 objetos para 

exposição, tais como podem ser observados na Figura 3. 

 

               

Figura 2 – Oficina de reutilização.            Figura 3 – Alguns objetos confeccionados                                                            

Fonte: Pessoal.                                        Fonte: Pessoal. 

 

Em todos os processos de aprendizado foram destacados a importância da coleta 

seletiva, os problemas causados pelo despejo inadequado do lixo tanto em locais públicos, 

quanto domiciliares, fomentando a necessidade de práticas consciente de Educação 
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Ambiental, que devem ser extrapoladas ao ambiente escolar e tornar-se parte do processo de 

cidadania. 

A respeito deste assunto, Castro (2012) corrobora com a temática ao propor que: 

Por intermédio de uma abordagem sistemática e transversal, presente em 

todos os níveis de ensino, a questão ambiental, mais especificamente, o 

gerenciamento correto do lixo produzido pela população, irá proporcionar ao 

aluno a percepção da relação mútua dos fatos e, começar a ter uma visão 

holística, ou seja, integral do mundo em que vive.  

  

Desta forma, alguns recursos pedagógicos foram utilizados como atividades 

complementares às aulas: atividades lúdicas, produção de mapas conceituais, bem como 

discussões polêmicas sobre o tema com abertura para a interação dos alunos e suas vivências. 

Com o objetivo de incentivar e promover a criatividade artísticas dos alunos, além de 

demonstrá-los algumas possíveis formas de reutilização do lixo artisticamente propomos–lhes 

oficinas com atividades a partir do lixo coletado no projeto “Amigos da Praia”. 

O presente trabalho utilizou os seguintes recursos: equipamentos e multimídia 

fornecido pela escola para a demonstração de imagens, vídeos e esquemas, quadro branco e 

pincéis, além de materiais de expedientes, tais como: cartazes, tesouras, cola, canetas 

coloridas e fitas. Também foram utilizadas as garrafas pets, plásticos diversos e latas 

provenientes da coleta seletiva. 

Para finalizar o momento no ambiente escolar, foi realizada a integração dos saberes 

construídos ao longo do período de aplicação do projeto de uma forma prática. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A oportunidade de promover juntamente com os alunos uma visão crítica sobre um 

dos temas mais discutidos atualmente “O que fazer com o lixo?”, mostra a necessidade de 

uma abordagem do assunto nas escolas de modo prático, com a finalidade de propiciar o 

desenvolvimento de uma mentalidade ecológica para os moradores de uma área rodeada de 

um ambiente natural como é a ilha do Mosqueiro. Possibilitando-os, dessa forma, a 

conscientização de que os cidadãos são os próprios gestores do seu bem-estar e qualidade de 

vida no ambiente que os cerca. 

Neste processo de ensino-aprendizado sobre Educação Ambiental, a interação do saber 

pessoal ao saber coletivo (colegas e professores) possui um caráter primordial no 

desenvolvimento dos indivíduos e proporciona a tomada de uma conscientização conjunta. 
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Vivência esta, primeiramente experimentada na escola, com a possibilidade, de ser 

posteriormente repassada para familiares e a comunidade como um todo. 

Assim, Brasil (1998), de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais (PCNC), propõe que: 

 

Considerando a obrigatoriedade do ensino fundamental no Brasil, não se pode 

pensar no ensino de Ciências Naturais como propedêutico ou preparatório, voltado 

apenas para o futuro distante. O estudante não é só cidadão do futuro, mas já é 

cidadão hoje, e, nesse sentido, conhecer Ciência é ampliar a sua possibilidade 

presente de participação social e desenvolvimento mental, para assim viabilizar sua 

capacidade plena de exercício da cidadania. 

 

É neste aspecto que aborda-se a participação voluntária dos alunos da escola Dr. Lauro 

Chaves ao participaram da oficina de reutilização de garrafas Pet de maneira espontânea e 

receptiva. Notou-se ainda, que a oficina estimulou a criatividade dos alunos que 

confeccionaram diversos materiais artesanais a partir do lixo coletado. Os resultados 

alcançados foram surpreendentes para o projeto, na medida em que os alunos demonstraram 

claro interesse em participar das atividades propostas e faziam correlações com o cotidiano, 

demonstrando verbalmente o valor da proposta de projetos como estes. 

Os estudantes puderam perceber que o material descartado, muitas vezes de maneira 

incorreta, pode ser reutilizado de maneira economicamente viável e ecológica. O presente 

trabalho foi importante para o aprendizado de alguns temas sobre ecologia como: 

biodiversidade, enfatizando a importância de manter limpo tanto a praia, quanto o ambiente 

escolar; quais são os tipos de lixos e o tempo de decomposição dos mesmo; reutilização e 

reciclagem; bem como preservação e conservação. Em todos os momentos foi relembrada a 

pergunta norteadora: “E agora, o que fazer com o lixo?”. 

A compreensão de tais conceitos ficou fortemente evidente na apresentação dos mapas 

conceituais, onde muitos alunos pareciam empolgados a participar, aplicando criticamente 

através desta metodologia o que aprenderam anteriormente. 

Outro fator relevante foi o incentivo ao reaproveitamento do lixo encontrado na praia 

Baia do Sol e nos seus arredores, além de contribuir para mudanças que serão obervadas a 

curto e longo prazo no modo de pensar dos alunos envolvidos na prática com relação à 

proteção da natureza em sua volta. Podemos observar a reação dos alunos ao falarem sobre o 

tema, e seu envolvimento nas práticas de reutilização do lixo, especialmente na reutilização de 

garrafas Pet, que foi o tipo de lixo mais encontrado na praia. 
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Tal atividade foi ricamente válida por dar aos alunos o contato direto com a natureza e 

fomentar a necessidade de cuidar do meio-ambiente como um todo em analogia à casa 

universal, na qual todos os habitantes (moradores) devem cuidar. Durante este processo, 

muitos alunos atentaram-se para a ação dos veraneiros (indivíduos que passam um curto 

período de férias no verão), que em sua grande maioria é depredatória, ao produzir uma 

grande quantidade de lixo e jogá-los indevidamente. 

Segundo Nascimento (2007) a ocupação humana em regiões costeiras faz-se, 

frequentemente, de forma desordenada, devido a uma procura cada vez maior das praias, 

como destino turístico e de lazer. Em um rápido questionário oral feito aos alunos, 

percebemos que os principais responsáveis, na concepção deles, pela sujeira nas praias eram 

os turistas, que ao aproveitar o espaço de lazer acabavam sujando a praia e não tinham 

consciência que outras pessoas dependiam daquele ambiente. 

Não se pode afirmar, no entanto, se essas possíveis alterações nas concepções de 

educação ambiental realmente interferiram na mudança de futuras atitudes e comportamentos 

dos alunos, ou seja, se sua interação com o ambiente local foi alterada. Entretanto, conforme  

Tomazello e Ferreira (2001), a avaliação em Educação Ambiental perpassa por vários níveis, 

sejam eles cognitivos, atitudinais e comportamentais, e requerem não somente uma atividade, 

mas um processo contínuo em certo período. 

Observou-se ainda, que a participação deles na oficina de reutilização teve repercussão 

em outras turmas, que passavam pelo local e se mostravam interessadas no processo. Alunos 

da 5ª, 6ª e 7ª série acabaram se envolvendo e ajudando na produção de novos materiais 

reciclados.  

Educação Ambiental de acordo com Effting (2007) tem por finalidade proporcionar, a 

todas as pessoas, o sentido dos valores, as atitudes, o interesse ativo necessário para proteger e 

melhorar o meio ambiente. Assim, percebeu-se que essa finalidade não vem sendo aplicada 

em todos os lugares, pois, no âmbito escolar o conhecimento ainda apresenta fragmentação 

dos saberes, e não são inseridos em um conceito holístico. 

Ao abordar o assunto com os alunos, a maioria não sabia do que se tratava, não sabiam 

de conceitos e muito menos sobre as conferências que vem acontecendo desde 1972. A 

Educação Ambiental é multidisciplinar, e, apesar de está associado ao Ensino de Ciências no 

currículo nacional, deve estar interligado multidisciplinarmente. 

O processo de Educação Ambiental requer recursos para ensinar aos alunos sobre os 

temas abordados e com isso tentar sensibiliza-los do que acontecem ao seu redor, recursos 
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esses que dificilmente encontramos nas escolas. Entretanto, recursos simples e esforços, são o 

suficiente. Quanto a isto, Effting sugere que: 

 

Com efeito, diante da constatação da necessidade de edificação dos pilares das 

sociedades sustentáveis, os sistemas sociais atualizam-se para incorporar a dimensão 

ambiental em suas respectivas especificidades, fornecendo os meios adequados para 

efetuar a transição societária em direção à sustentabilidade. Assim, o sistema 

jurídico cria um “direito ambiental”, o sistema científico desenvolve uma “ciência 

complexa”, o sistema tecnológico cria uma“tecnologia eco-eficiente”, o sistema 

econômico potencializa uma “economia ecológica”, o sistema político oferece uma 

“política verde”; e o sistema educativo fornece uma “educação ambiental”. Cabe a 
cada um dos sistemas sociais, o desenvolvimento de funções de acordo com suas 

atribuições específicas, respondendo às múltiplas dimensões da sustentabilidade.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, o qual teve por objetivo sensibilizar os alunos sobre os prejuízos 

que podem ser causados devido à maneira errada de descartar o lixo, principalmente pela 

elevada quantidade de lixos despejados na escola e no seu entorno, incluindo a praia e o rio, 

os quais são de próprio uso da população, tanto para consumo, quanto para lazer, demonstrou 

que práticas docentes utilizando-se de recursos pedagógicos diversos, são grandes aliados à 

difusão e propagação do conhecimento na formação de saberes e da própria cidadania. 

Constatou-se, através dos mapas conceituais, debates e práticas, que os alunos 

entenderam os principais conceitos de Educação Ambiental. Eles perceberam que reutilizar é 

uma maneira de lidar com o lixo de forma a reduzir e reusar. A reciclagem e a reutilização 

reduz o volume do lixo, o que contribui para diminuir a poluição e a contaminação, bem como 

na recuperação natural do meio ambiente, assim como economiza os materiais e a energia 

usada para fabricação de outros produtos. 

Atitudes e hábitos como estes trazem resultados efetivos para melhorar a qualidade de 

vida. Visto que a problemática do lixo foi trabalhada de dentro da escola para fora, a fim de 

atingir a comunidade, como um todo, e movê-los a cuidar mais do ambiente em que vivem, 

fez-se necessário instigá-los a repensar em suas ações e concepções de como tratar os 

materiais a serem descartado, bem como a vida saudável da população que depende, entre 

outras coisas, do destino adequado do lixo. 

Portanto, o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental nas escolas requer a 

consolidação de grupos de professores e de alunos para atuarem como multiplicadores na 

geração de conhecimentos sobre o ambiente local e na participação da comunidade nas 

questões referentes ao meio ambiente. Assim sendo, é de grande importância o 
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desenvolvimento de atividades deste cunho pedagógico, visto que, além de despertar desde 

cedo nos estudantes à necessidade de preservação do meio ambiente, é um recurso que gera 

economia, fonte de renda, servindo ainda como terapia ocupacional e incentivos para a 

formação de cidadãos capazes de cuidar do meio ambiente a curto e longo prazo. 
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RESUMO 

 
Sabe-se que a Química Forense constitui-se na aplicação dos conceitos da ciência Química consoante 

a coleta e análise de amostras ligada a prática de crimes e delitos. E tem como finalidade responder 

questões científicas de cunho jurídico.  Atualmente, os chamados métodos clássicos foram substituídos 
pelos métodos instrumentais, devido estes serem de maior exatidão e ter a possibilidade de análise 

com uma menor porção de amostra. Mas, para fins didáticos e por questões de menores custos, os 

métodos clássicos são uma excelente estratégia para a explanação/exposição em aulas experimentais. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo propor a realização de uma aula experimental, com a 
produção de um roteiro experimental com métodos clássicos de análise da Química Forense para 

alunos do Ensino Médio. Serão realizados dois testes de caráter meramente presuntivo para a 

identificação de saliva e sangue. Na resolução de um crime, estes testes ajudam a confirmar a 
identidade dos materiais sob suspeita. Constata-se, portanto, que o uso da Química Forense na 

identificação de fluídos biológicos permite a contextualização do conhecimento científico, além de 

possibilitar a relação entre os conteúdos químicos e biológicos, pois se percebe que muitos professores 

enfrentam dificuldades na abordagem da experimentação de forma contextualizada e interdisciplinar. 
 

Palavras-chave: Experimentação. Química Forense. Contextualização. Interdisciplinaridade.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da ciência (química, física e biologia) é bastante útil no cotidiano do 

aluno, principalmente quando a interdisciplinaridade, a contextualização e os experimentos 

estão presentes em seu aprendizado escolar, visto que a junção desses três fatores contribui 

para a construção de um olhar crítico com o mundo ao seu redor. 

Em se tratando especificamente do ensino de química no âmbito escolar, percebe-se 

um grande obstáculo no que tange à elaboração de materiais didáticos que despertem o 

interesse do discente pelas ciências. Sabe-se que um meio eficaz seria que nas aulas de 

Química houvesse uma contextualização e problematização tratando da importância dela para 

a sociedade em si, em diversos campos, tal como no apoio à resolução de crimes, através da 

Química, que segundo Velho et al. (2012): 
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Química Forense é a área da criminalística que se encarrega da análise, classificação 

e identificação dos elementos ou substâncias encontradas nos locais de ocorrência de 

um delito ou que podem estar relacionadas a este. A utilização de técnicas de 

análises instrumentais aplicadas à identificação ou constatação da presença de 

substâncias tem contribuído de forma valiosa para a promoção da justiça. Através de 

modernos equipamentos, os peritos dessa área conseguem analisar e detectar íntimas 

quantidades de materiais, mesmo quando presentes em misturas. 

 

Como já citado anteriormente, a Química Forense é de extrema importância na 

promoção da justiça. Desta forma, a aplicação dos conhecimentos da ciência química à 

atividade forense, com especial ênfase na interdisciplinaridade, tornaria à aproximação do 

aluno com essa realidade. “A partir do momento que o educador traz para a sala de aula 

situações com as quais o educando se identifica, consegue uma das condições fundamentais 

para o aprendizado: a contextualização e, consequentemente, a interação” (TAFNER, 2008). 

Ao se propor trabalhar uma disciplina ou um conteúdo dentro de uma abordagem 

contextualizada, busca-se motivar os alunos e a potencializar o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

1.1 Contextualização no ensino 

 

Segundo Scafi (2010), “contextualizar consiste em realizar ações buscando estabelecer 

a analogia entre o conteúdo da educação formal ministrado em sala de aula e o cotidiano do 

aluno [...]”. Mas o que se observa na maioria das escolas é um conhecimento químico feito de 

forma tradicional, isto é, os alunos são meros ouvintes, e os conteúdos, ministrados, de forma 

desvinculada do cotidiano, preocupando-se em apenas repassar conceitos e fórmulas para 

serem decorados. 

Com o conteúdo ministrado de forma tradicional, o discente perde o interesse de trazer 

para o seu dia a dia os conhecimentos adquiridos, no ambiente escolar, para o exercício de sua 

cidadania, consequentemente muitos desses alunos acabam abominando a disciplina. 

 

A não contextualização da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição 

do estudo desta ciência pelos alunos, dificultando o processo de ensino-

aprendizagem. Fechando um circulo terrivelmente pernicioso para a aprendizagem 

dos conteúdos químicos, temos uma formação ineficiente que não prepara os 

professores para a contextualização dos conteúdos (ZANON e PALHARINI, 1995 

apud LIMA, 2000). 
 

De acordo com Chassot (1993, apud LIMA, 2000), a contextualização do ensino, por 

outro lado, não impede que o aluno resolva “questões clássicas de química, principalmente se 
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elas forem elaboradas buscando avaliar não a evocação de fatos, fórmulas ou dados, mas a 

capacidade de trabalhar o conhecimento”. 

 

1.2 A interdisciplinaridade no ambiente escolar 

Conforme Japiassu (1976 apud FILHO & ANTEDOMENICO, 2010) a 

interdisciplinaridade foi caracterizada como a presença de uma axiomática comum a um 

grupo de disciplina conexo (como física, química e biologia) e definido no nível hierárquico 

imediatamente superior (nesse caso, as ciências naturais, introduzindo a noção de finalidade). 

Uma das formas da interdisciplinaridade que está presente no ambiente escolar do 

discente é a abordagem da perícia criminal como elemento de integração no ensino das 

ciências naturais. Filho e Antedomenico (2010) dizem que “o estudo de casos periciais, reais 

ou ficcionais, fornece uma oportunidade grandiosa ao ensino interdisciplinar [...]”. 

 

Dada à própria natureza interdisciplinar da Química Forense, e a multiplicidade de 
elementos que, hipoteticamente, são de fundamental importância para a elucidação 

de um crime, virtualmente todas as técnicas e métodos clássicos ou instrumentais de 

análise podem ser importantes (FARIAS, 2010). 

 

Os testes químicos de campo descritos não são de modo algum exaustivos. O método 

clássico difere-se dos métodos instrumentais quanto à exatidão e a minúscula quantidade de 

amostras necessárias para a análise. Mas, para fins didáticos e por questões de menores 

custos, os métodos clássicos são uma excelente estratégia para explanação/exposição em aulas 

experimentais. 

 

1.2.1 A experimentação como estratégia educativa 

 

Percebe-se que no ensino médio é difícil constatar que as atividades experimentais em 

química são utilizadas pela maioria dos docentes, já que há falta de atividades preparadas 

devido ao pouco tempo para o professor planejar e montar suas atividades. O experimento, a 

nosso ver, não requer local específico, nem carga horária, portanto pode ser manuseado a 

qualquer momento, tanto na explicação de conceitos, quanto na resolução de problemas, ou 

mesmo em uma aula somente para experimentação. 

A experimentação pode-se dar de três maneiras: 

 A experiência é realizada pelo professor como forma de demonstração ou pelos 

próprios alunos, através de um roteiro detalhado elaborado pelo professor. 
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 A experiência é realizada antes da explanação a fim de introduzir e explorar o que 

vai ser trabalhado nas aulas teóricas ou depois para a verificação do que foi 

exposto. 

 A experiência pode ter um caráter indutivo e, nesse caso, o aluno pode controlar 

variáveis e descobrir ou redescobrir relações funcionais entre elas. Pode também 

ter um caráter dedutivo quando os alunos têm a oportunidade de testar o que é dito 

na teoria. 

A contribuição da experimentação serve para aguçar o interesse do discente para o 

meio científico, e esta, por sua vez, pode ser um eixo gerador para a aprendizagem mais 

significativa de conhecimentos químicos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas. Os dados foram 

coletados e analisados, tomando-se como referência todo e qualquer esclarecimento 

bibliográfico. Inicialmente, foram limitados quais experimentos eram possíveis de se realizar 

em nível de docência, utilizando somente testes presuntivos, que são acessíveis a estudantes 

do ensino médio, sendo que os materiais são de fácil obtenção, tendo, assim, um grande 

potencial como ferramenta de ensino.  

Foi produzido o roteiro experimental, composto pelos seguintes temas: 

 Identificação de saliva: Solução de Cloreto Férrico 10%; 

 Identificação de sangue: Reagente de Kastle-Meyer. 

 

2.1 Identificações de saliva: solução cloreto férrico 10%  

 

2.1.1 Objetivo  

Identificação de saliva por método colorimétrico, utilizando solução de cloreto 

férrico10% e ácido clorídrico diluído. 

 

2.1.2 Materiais necessários  

 Tubo de ensaio. 

 Béquer. 
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 Bastão de vidro. 

 Erlenmeyer de100 ml. 

 Balança analítica. 

 Espátula. 

 

2.1.3 Reagentes 

 Cloreto Férrico 10%. 

 Ácido Clorídrico (diluído). 

 Água Destilada. 

 

2.1.4 Procedimento 

Colhe-se a saliva em béquer, lavem-se as paredes do béquer utilizando pisseta. 

Transfere o material biológico para o tubo de ensaio. Trata-se a amostra com ácido clorídrico 

(diluído) e solução de cloreto férrico 10%. Caso a amostra seja efetivamente saliva, percebe-

se o aparecimento de coloração vermelha devido à formação do complexo Fe (CNS)3. O 

resultado obtido não é de exatidão confiável, haja vista que outros fluídos orgânicos, além da 

saliva, contêm KCNS.  

 

2.2 Identificação de sangue: reagente de Kastle-Meyer 

  

2.2.1 Objetivo 

Identificação do sangue por método colorimétrico, utilizando o Reagente de Kastle-

Meyer. 

 

 

2.2.2 Materiais necessários 

 Espátula metálica; 

 Haste flexível. 

 

2.2.3 Reagentes 

 Reagente de Kastle-Meyer; 

 Soro fisiológico; 

 Água Oxigenada. 
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 2.2.4 Procedimento 

Faça cortes na carne bovina com a espátula metálica, depois com uma haste flexível 

umedecida em soro fisiológico, e passe na lâmina da espátula metálica. Logo em seguida, 

pingue uma gota do reagente de Kastle-Meyer na haste flexível, seguido de uma gota de água 

oxigenada. Imediatamente será possível visualizar a mudança de coloração do algodão. O 

resultado positivo é o aparecimento da cor avermelhada. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos mostram que é possível desenvolver a metodologia proposta em 

escolas do Ensino Médio, pois se usa reagentes e equipamentos simples e baratos de fácil 

acesso, tais como: Balança Analítica, tubos de ensaios, béquer, bastão de vidro, erlenmeyer, 

espátula. A execução dos experimentos foi plausível, já que foram de fácil manuseio e o 

tempo de preparo de soluções e organização de materiais foi de 20 minutos, para a 

experimentação de identificação da saliva, e de 25 minutos para a identificação de sangue, 

totalizando 45 minutos os dois experimentos. As Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam as fases dos 

experimentos. 

Os experimentos apresentam temas abrangentes, tornando-se muito fácil de realizá-

los, aguçando visualmente os discentes a se interessar em aprender sobre a química, e também 

relaciona com o seu cotidiano, com o que é ministrado na escola, dando um sentido real ao 

conteúdo ministrado pelo professor. Assim, o uso de temas geradores pode facilitar a 

aprendizagem de química atiçando a curiosidade e tornando a aula mais prazerosa. 

 

               

Figura 1: Aplicação do reagente para a identificação           Figura 2:  Espátula metálica utilizada para  cortar         

 de saliva.                                                                                a carne bovina 
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Figura 3: Haste flexível umedecida sendo passada                 Figura 4: Aplicação do reagente na haste  flexível 

 na espátula metálica depois de cortada a carne.                       para a identificação de sangue e o aparecimento                  

                                                                                                  da coloração avermelhada. 

                                                                                              

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os experimentos realizados poderão contribuir para a contextualização 

do conhecimento científico, possibilitando a relação entre os conteúdos químicos e 

biológicos. A contextualização dos problemas e a interdisciplinaridade dos assuntos 

abordados mostram de maneira mais próxima da realidade do aluno relacionando a sua 

aplicação e a importância para a sociedade em si, em diversos campos, tal como no apoio a 

resolução de crimes, através da química. 

Portanto, os resultados dessa intervenção didática indicam que a contextualização de 

atividades experimentais pode ser eficaz na melhoria do ensino de química. Entretanto, deve-

se salientar que isso não deve implicar na separação da atividade experimental do processo de 

desenvolvimento teórico dos conteúdos da disciplina.  
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RESUMO 

 
O atual sistema econômico predominante conhecido como capitalismo, estimula a sociedade atual a 

explorar os recursos naturais de forma desordenada, seja para a produção de alimentos ou para 
desenvolvimento de bens materiais, sem levar em consideração o poder de regeneração da natureza e 

as relações entre a flora e fauna do meio ambiente, sendo assim o artigo em questão visa apresentar 

através de uma exposição teórica os principais elementos envolvidos no que ser refere à 
agroecossistemas, colocando a agroecologia como fonte propulsora dos aspectos a serem levados em 

consideração no que diz respeito à sustentabilidade de agroecossistemas. São abordados os fatores 

relacionados à funcionalidade de um ecossistema natural a partir das bases ecológicas como: fluxo de 

energia, ciclagem de nutrientes, interações ecológicas ocorridas entre o meio biótico e abiótico, além 
do papel da biodiversidade nos ecossistemas. Com isso é possível analisar como a agricultura e a 

ecologia tem se aproximado cada vez mais nos últimos tempos, trazendo consigo diversos benefícios 

tais como: melhora significativa na qualidade de vida das pessoas, manutenção e conservação dos 
recursos naturais, diminuição nos custos de produção e aumento no nível de produtividade agrícola, 

além de uma infinidade de outros aspectos positivos. Com base nessas informações a agroecologia 

vem mostrando que é possível sim, produzir a partir de agroecossistemas sustentáveis.  

 
Palavras-chave: Agricultura, Agroecologia, Ecologia, Sustentabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura como sinônimo de progresso técnico foi incorporada pela mecanização, 

utilização de produtos químicos e biológicos, o uso de monoculturas, ou seja, tornou-se um 

negócio de meios artificiais com a aplicação de processo de irrigação, hormônios, 

antibióticos, manipulação genética, além é claro do uso de fertilizantes e pesticidas. 

 Nesse sentido, vários autores das ciências agrárias, tais como Almeida (1998), Caporal 

e Costabeber (2004), dentre outros, destacam que com a modernização do campo veio 

também à contaminação de mananciais freáticos, desmatamento de florestas e matas nativas, 
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perdas irreparáveis de biodiversidade, erosão do solo, aumento gradativo de agrotóxicos e 

insumos. 

 Atualmente devido a uma série de problemas acarretados por esse modelo de 

agricultura insustentável, a sociedade tem se preocupado bastante com os elementos que estão 

intimamente ligados a esse sistema, como a questão da alimentação saudável, o meio 

ambiente, as políticas públicas, o preço dos produtos, além da questão do desenvolvimento 

econômico e economia solidária e por fim a melhora na qualidade de vida das pessoas.   

 Com o objetivo de maximizar a produção e o lucro, a agricultura convencional ignora 

a dinâmica ecológica dos agroecossistemas, levando a uma situação de insustentabilidade, 

posto que deteriora as condições do solo que possibilitam a produção de alimentos para a 

crescente população mundial (GLIESMAN, 2005).  

Como foi citado, o atual modelo de agricultura pode comprometer a economia e o 

meio ambiente, proporcionando assim um risco na conservação dos recursos naturais. Por isso 

torna-se importante adotar parâmetros ecológicos que viabilizem a garantia da 

sustentabilidade agrícola de hoje e das gerações futura. 

 Nesse sentido surge a agroecologia, a qual pode ser entendia como uma ciência que 

estuda e fornece os fundamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento de uma 

agricultura ecologicamente sustentável ao longo do tempo (GARCIA, 2001). Esta ciência visa 

contribuir com as sociedades, para que possa haver um redirecionamento do curso alterado da 

co-evolução social e ecológica, nas suas mais diferentes inter-relações (CAPORAL et al.; 

2009). 

 A partir dessa discussão destacam-se então os agroecossistemas, que nada mais são do 

que os ecossistemas agrícolas cujo objetivo é a produção de alimentos ou fibras paras as 

pessoas, a partir da interação entre a manipulação dos recursos naturais e a captação da 

energia solar. Dentro desse contexto agroecológico, a utilização de agroecossistemas 

sustentáveis tem se tornado o meio mais viável para a continuação da produção agrícola, pois 

leva em consideração os componentes ecológicos, econômicos, sociais, culturais e históricos. 

 O presente artigo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico com base 

em diversos estudos científicos sobre as principais bases ecológicas para a sustentabilidade 

dos agroecossistemas, levando em consideração os aspectos envolvidos na agroecologia. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 ENERGIA 
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 Segundo Lehninger (1976) a matéria viva é altamente organizada, ou seja, a sua 

entropia é baixa, e ma nter tal nível de organização contra a tendência natural de aumento de 

entropia demanda energia. Sendo assim a energia proveniente do sol é um mecanismo 

fundamental para a vida, no caso de um agroecossistema essa energia é captada e 

disponibilizada para a espécie humana que compõe o meio.  

Diversas formas de energia podem fazer parte de um agroecossistema, no entanto a luz 

solar é a principal fonte de energia, que através do processo de fotossíntese é distribuída a 

todos os componentes vivos que fazem parte do sistema. Segundo Cassine (2005) a luz 

influencia o comportamento e a distribuição dos seres vivos e também as suas características 

morfológicas. 

 Em todos os degraus da cadeia alimentar uma boa parte da energia que entra no 

sistema via fotossíntese é convertida em calor, e outra parte é usada para incrementar a 

biomassa dentro do sistema ou sai do sistema na forma de biomassa animal ou vegetal.  

Segundo Pillar (2002) a energia solar restante é direcionada para processos quase 

físicos dentre eles a transpiração. O autor ainda incita que a energia que sai de um ecossistema 

é extremamente importante para o fluxo cíclico de matéria no próprio ecossistema. Nesse caso 

essa meteria é usada pelos nutrientes N, P, S, C e etc... e os ciclos são chamados de ciclos 

biogeoquímicos.  

 Em agroecossistemas, a questão de manter a produtividade apresenta várias 

dificuldades, muitas delas provenientes de fatores ambientais, físicos e bióticos. No entanto 

para contornar essas limitações diversos elementos tecnológicos e práticas como: controle 

biológico, manejo integrado, remoção de espécies competitivas por agrotóxicos, uso de 

adubos, dentre outras práticas são utilizadas. 

 Para a manutenção ou aplicação das práticas mencionadas anteriormente é necessário 

uma elevada utilização de energia no agroecossistema, essas fontes de energia podem ser 

provenientes do uso de máquinas movidas por combustível fóssil, ou através do trabalho 

humano e animal, além é claro de insumos como praguicidas, adubos ou até mesmo sementes 

modificadas, prática excessiva de agroquímicos, e a conservação inadequada do solo.   

Em estudo realizado por Romero, Bueno (2007) análise enérgica do agroecossistema 

algodão em explorações agrícolas familiares, os autores observaram uma marcante 

dependência de conjunturas externas e de fontes de energia não renováveis, energia de tipo 

direta, energia industrial como: inseticidas (39,71%), fertilizantes químicos (19,88%) e 

através da fonte de energia fóssil (33,80%), destacando-se nessa participação do óleo diesel 
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33,32%. A fonte biológica apresentou menor participação, observando-se pouca 

representatividade da força humana de trabalho no agroecossistema estudado.  

Como foi evidenciado o fluxo de energia em um agroecossistema deve levar em 

consideração não só a energia solar, mas também as outras fontes diversas de energia, 

associando a utilização de práticas e tecnologias para o controle que o homem executa sobre a 

estrutura organizacional e funcional do sistema. 

A análise do fluxo de energia deve primar pela avaliação das eficiências ecológicas 

aos agroecossistemas e também proporcionar mecanismos com práticas e tecnologias que 

viabilizem a maior conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, 

proporcionando assim uma melhora qualitativa na vida das pessoas.  

2.2 CICLAGEM DE NUTRIENTES 

 Com relação a ciclagem de nutrientes, onde o mesmo pode ser considerado como 

aquilo que é responsável por nutrir, ou seja, elevar substancias no corpo animal ou vegetal, 

são produtos químicos que se originam da parte externa das células para realização de suas 

funções vitais. 

 Segundo Miranda (2002) o solo, o clima, temperatura, precipitação e radiação solar 

podem favorecer ou limitar o crescimento das plantas, por apresentar capacidade de suprir 

nutrientes, água e oxigênio.  

Com relação às plantas e seus resíduos, o autor explica ainda que a absorção de 

nutrientes pelas forrageiras proporcionam uma interferência na ciclagem de nutrientes do 

sistema, isso ocorre por um período variável de tempo, sendo assim uma parte dos nutrientes 

que estava à disposição no solo permanece retida na forrageira sendo transferido para os 

animais ou retornando ao solo via resíduos. 

No caso dos animais e seus resíduos, parte dos nutrientes são absorvidos e ficam 

retidos, sendo posteriormente parte retirada da área como produtos animais e parte retornada 

ao solo como dejetos.  

 Os processos de intemperismo das rochas, sua composição e estrutura, são 

considerados os principais elementos de quantidade e qualidade dos nutrientes dos solos. 

Como exemplo dos nutrientes advindos do intemperismo tem-se o oxigênio, carbono e 

nitrogênio, no entanto o enxofre pode ser oriundo de rochas e da atmosfera. 

 É interessante destacar que alguns elementos segundo Glismam (2000) como o 

fósforo, enxofre, potássio, cálcio entre outros, cujo principal reservatório é o solo, circulam a 
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nível mais local, enquanto que as moléculas de carbono podem ser exaladas por um 

organismo em uma parte do mundo e ser absorvida através de fotossíntese por uma planta em 

outro lado do planeta. 

Ambrozini et al.; (2003) apresentam os ciclos biogeoquímicos, os autores definem os 

mesmos como processos naturais que por diversos meios reciclam vários elementos em 

diferentes formas químicas do meio ambiente para os organismos e vice e versa.  

Assim alguns elementos como a água, oxigênio, carbono, fósforo, cálcio e nitrogênio 

percorrem esses ciclos promovendo a união de todos os componentes da terra, sejam eles 

vivos e não vivos. 

Segundo Glissmam (1995) a reciclagem de nutrientes é mínima e quantidades 

consideráveis são perdidas do sistema com a colheita ou como resultado da erosão devido 

uma grande redução dos níveis permanentes de biomassa no sistema.  

Nessa discussão sobre a ciclagem de nutrientes, não pode ficar de fora a questão da 

exportação de nutrientes, segundo Casarin et al.; (2010) por ser uma cultura com maior área 

de cultivo no Brasil, a soja é a que apresenta maior exportação de nutrientes. 

Os mesmos autores ao realizarem uma análise comparativa de diferentes culturas, 

quanto a exportação de nutrientes, evidenciaram dados importantes, como por exemplo que a 

soja é a cultura que mais exporta nutrientes P e K na safra de 2008, as exportações de P2 05 e 

K2 foram de ordem de 45% e 47% respectivamente, do total de nutrientes exportado por todas 

as culturas. 

Sendo assim, a retirada de biomassa do processo de ciclagem local e regional 

promoverá que sistemas que estão desconectados ecologicamente usufruam desses nutrientes 

que deveriam ser usados a nível local. 

Essa retirada de nutrientes deve ser reposta de outra forma como, por exemplo, a 

suplementação. Sendo assim é importante mencionar que em alguns casos, certos 

ecossistemas, apresentam dificuldades de reposição de nutrientes por processos naturais, 

como é o caso do intemperismo e formação de solos, proporcionado assim consequências 

negativas nas condições de produção. 

Pesquisas recentes mostram que a demanda por fosfato para a produção agrícola tem 

aumentado bastante, no entanto as reservas fósseis desse elemento são esgotáveis e estão 

chegando ao fim. 

O DRPM “Development Policy Review Network” da Holanda, afirma que a escassez 

de fosfato chegará a ser um dos principais problemas na produção de alimentos a nível 
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mundial. Pois o consumo de fosfato da terra esta sendo 5 mil vezes superior a capacidade de 

reposição. 

Segundo Fernandes (2013) para tentar realizar a viabilização de uma gestão agrícola 

urbana sustentável a “Urban Agriculture Magazine n°23” tem apresentado vários estudos 

sobre a recuperação de fosfato e outros nutrientes por tecnologias de reciclagem dos resíduos 

urbanos (efluentes e lixo orgânico). 

A lixiviação de nutrientes é outro elemento muito importante nessa questão de perda 

de nutrientes, a mesma é determinada pela interação de nutrientes do solo como também por 

fatores climáticos. Em locais onde há elevada percolação de água, a lixiviação apresenta 

potencial elevado. 

Algumas práticas agrícolas são utilizadas em agroecossistemas com o intuito de 

promover a maior conservação de nutrientes no solo, são elas: a utilização de espécies 

fixadoras de nitrogênio, conservação da matéria orgânica no sol e manutenção da cobertura 

vegetal. Com isso em um ecossistema, todos os seres vivos estabelecem relações com o 

ambiente físico e entre sim, proporcionado assim o surgimento das relações ecológicas. 

2.3 INTERAÇÕES 

 Ao se tratar de interações ecológicas o processo de seleção natural é de fundamental 

importância, pois o mesmo configura-se como o processo pelo qual os indivíduos que 

apresentam características favoráveis à sobrevivência e a reprodução, tem a possibilidade de 

permanecerem no ambiente. No entanto existem vários outros tipos de interações que levam 

ao processo de seleção natural. 

 Todas as formas de seres vivos se relacionam entre si, estabelecendo relações entre 

indivíduos da mesma espécie denominada essa relação de intraespecífica e indivíduos de 

espécies diferentes, sendo classificada essa relação como interespecífica. 

 Essas relações podem ser consideradas harmônicas quando nem um individuo de uma 

espécie é prejudicado ou desarmônicas quando ao menos um individuo é prejudicado através 

dessa relação. 

 Dentre as relações harmônicas interespecíficas o mutualismo, comensalismo e 

protocooperação, são consideradas as mais comuns em ambientes submetidos à interferência 

ou perturbações. 

 O mutualismo é um tipo de relação onde os indivíduos de espécies diferentes se 

beneficiam um do outro, onde em muitos casos é impossível à sobrevivência se estiverem 
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separados. Exemplos de mutualismo podem ser: os líques (algas e fungos), bacteriorriza 

(bactérias gênero Rhizobium com células das raízes de luguminosas), micorrizia (fungos e 

raízes de certas orquídeas e arvores florestais) além de cupins e protozoários. 

 No entanto segundo Garcia (2001) poucas são as pesquisas que venham a propor 

novas hipóteses que permitam a construção de um modelo de detecção de padrões nesses 

sistemas interativos. Tornando assim de fundamental importância a concepção de novos 

modelos a serem testados em agroecossistemas.      

 Essas interações são evidenciadas no ecossistema entre os elementos que compõe os 

meios bióticos como é caso dos microrganismos, animais e as plantas, e os elementos que 

fazem parte do meio abiótico como é caso do solo e a atmosfera. Exemplo dessas interações 

onde ocorre interferência direta é nos processos de fluxo de energia, regulação de populações 

pragas e também no processo de ciclagem de nutrientes. 

 A matéria é um elemento que esta constantemente ciclando dentro de um ecossistema, 

enquanto isso ocorre, a energia flui, sendo assim a energia volta ao ecossistema, só que não 

mais como matéria. 

 Como se observou os ecossistemas vivem constantemente essa passagem de matéria e 

energia de um nível para o outro, até por fim chegar a classe dos decompositores, onde aos 

mesmos são atribuídos a função de reciclar parte da matéria envolvida no fluxo, sendo 

conhecida essa relação como cadeia alimentar ou teia alimentar.. 

 Por meio da maior compreensão de como se estabelecem interações das espécies 

espontâneas nos agroecossistemas, os agricultores podem manejá-los adequadamente e 

potencializar os seus efeitos positivos, de forma que reduzam a necessidade de insumos 

externos (Gliessmam, 2005). 

 Como exemplo Marques, Silva (2007) ao realizarem um levantamento de espécies 

espontâneas e suas relações ecológicas em agroecossistema, observaram que maior parte das 

espécies identificadas apresentaram relações ecológicas com o meio onde estavam inseridas, 

concluindo que a inúmeras possibilidades de uso de espécies dentro do agroecossistema.  

 Sendo assim a agroecologia chega com o intuito de trabalhar com os sistemas 

agrícolas complexos no caso os agroecossistemas, onde as interações ecológicas e 

sinergismos entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a 

produtividade e a proteção das culturas (Altieri,et al.; 1987). 

2.4 BIODIVERSIDADE 
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 Um outro elemento muito importante é a biodiversidade, a qual refere-se a todas as 

espécies de microrganismos, animais e plantas existentes e as interações que ocorrem num 

determinado ecossistema. 

 Em agroecossistemas alguns componentes são de fundamental importância na questão 

da biodiversidade e apresentam um papel de grande relevância como mediadores no processo 

de decomposição, controle natural e reciclagem de nutrientes. 

 Nesse contexto são apresentadas as monoculturas ou monocultivos que nada mais são 

do que a cultura agrícola de um único tipo de produto agrícola, como por exemplo, a soja e o 

algodão. 

  A retirada das plantas proporciona uma interrupção no processo natural e ciclagem de 

nutrientes, tornando o solo empobrecido diminuindo assim sua produtividade e ampliando a 

necessidade de utilização de adubo.  

A biodiversidade é um elemento muito favorável, no que se refere à proteção de 

cultivos, pois quanto mais elevada for a diversidade de plantas, animais e organismos, maior 

será a defesa natural contra as pragas e doenças. 

No entanto em agroecossistemas é necessário ter cuidado com a quantidade e 

diversidade de espécies, pois segundo May (1973) a elevada diversidade de espécies aumenta 

a probabilidade de oscilações populacionais e proporciona a possibilidade de extinções de 

espécies locais com facilidade. 

Segundo Barbosa (2007) em um estudo sobre o incremento da biodiversidade no 

agroecossistema, a autora enfoca na obrigatoriedade da substituição de monocultivo por 

policultivo, afirma ainda que deve-se levar em consideração os aspectos referentes a cada 

região e sugere algumas práticas que podem contribuir grandemente para a melhoria da 

biodiversidade em agroecossistemas como: manter as plantas espontâneas da bordadura da 

plantação e cinturões verdes de matas nativas; utilização adubação verde, orgânica ou 

compostagem para incrementar a população de microrganismos no solo entre outras.  

 Altieri, Nicholls (2007) apresentam também como os agricultores podem melhorar a 

biodiversidade de suas terras, com as seguintes medidas: aumento da diversidade de plantas; 

manejo da vegetação em torno dos campos para atender às necessidades de organismos 

benéficos; fornecimento de recursos suplementares aos organismos benéficos, 

estabelecimento de "corredores" de plantas que atraiam organismos benéficos de matas 

próximas ou da vegetação natural para áreas centrais das lavouras, hortas ou pomares e etc. 
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3. CONCLUSÕES 

Como foi observado no transcorrer do presente estudo, a agricultura e a ecologia estão 

se tornando cada vez mais elementos que necessitam caminhar juntos. Isso se deve 

principalmente pelos inúmeros benefícios que tantos as pessoas, quanto o meio ambiente irão 

receber a partir dessa interação. 

 A compressão de como funciona o ecossistema natural é de grande relevância, pois o 

entendimento das bases ecológicas como o fluxo de energia, a ciclagem de nutrientes, as 

interações ecológicas entre o meio biótico e abiótico e o papel da biodiversidade, são 

elementos essências para a elaboração e desenvolvimento de sistemas de produção agrícolas 

mais sustentáveis. 

 Sendo assim é importante levar em consideração ao se tratar de agroecossistemas 

sustentáveis as bases ecológicas como citadas anteriormente, também os fatores do ambiente 

histórico, cultural, social e econômico, e primordialmente as relações entre a natureza e o ser 

humano. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo analisar as condições de saneamento básico nos bairros Batista Campos 
e Terra Firme, considerados díspares em termos de acesso e qualidade de serviços de saneamento 

prestados, tornando-se importante uma análise comparativa com base em suas realidades 

socioeconômico-ambientais. Para tanto, aplicou-se questionários em 50 domicílios, 25 em cada bairro, 
com 16 perguntas fechadas referentes à qualidade, satisfação e disponibilidade dos serviços de 

abastecimento de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos. Os resultados apontam a existência de 

diferenças entre os bairros na qualidade do serviço de saneamento recebido nas residências, 
principalmente no serviço de coleta diária de resíduos sólidos, sendo que 96% das famílias do bairro 

de Batista Campos recebe o serviço diariamente, diferente do bairro da Terra Firme, com apenas 16%. 

Em relação à falta de água, este problema é comum em ambos, apontando 80% de insatisfação da 

população do bairro da Terra Firme e 36% do bairro de Batista Campos. Pode-se observar então que 
os bairros de Batista Campos e Terra Firme são distintos, com características socioeconômicas e de 

infraestrutura diferentes, porém, com problemas comuns aos dois, problemas estes que afetam 

diretamente a qualidade de vida e a saúde pública dos moradores dos bairros analisados. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública. Infraestrutura Urbana. Divergências Socioeconômicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento básico refere-se ao 

serviço para eliminação segura de excrementos humanos, e a sua realização inadequada 

representa a principal causa de doenças no mundo. Investimentos em saneamento têm ligação 

direta com a melhora da saúde e da qualidade de vida das comunidades. Saneamento também 

está relacionado à manutenção das condições de higiene, coleta de resíduos sólidos e 

eliminação de águas residuais. 
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Ainda, segundo a OMS, a oferta do saneamento associa sistemas constituídos por uma 

infraestrutura física e uma estrutura educacional, legal e institucional, que abrange os 

seguintes serviços: 

 Abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com a proteção de 

sua saúde e em quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto; 

 Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de 

águas residuais (esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas); 

 Acondicionamento, coleta, transporte e/ou destino final dos resíduos sólidos 

(incluindo os rejeitos provenientes das atividades doméstica, comercial e de serviços, 

industrial e pública). 

De acordo com a OMS/UNICEF (2010), instalações sanitárias adequadas são usadas 

por menos de dois terços da população mundial, ou seja, 2,6 bilhões de pessoas não utilizam 

um sistema de fossa séptica ou têm acesso a uma latrina ou saneamento conectado a uma rede 

pública de esgoto com tratamento. O relatório também apresenta um panorama do 

saneamento global e deixa clara a presença de disparidades internacionais marcantes, que se 

estendem para a realidade brasileira. 

Na região norte, os índices de saneamento são ainda mais alarmantes, apresentando os 

menores indicadores do país. De acordo com o IBGE (2010), apenas 22,4% da população 

possui saneamento básico adequado, e quanto ao manejo de resíduos sólidos, observou-se que 

os lixões eram adotados como solução de destino do lixo, por mais da metade dos municípios 

da região. 

Nesse contexto, com base em dados do SNIS (2011), nas 100 maiores cidades do país 

a fim de se verificar o nível de saneamento básico das mesmas, Belém aparece na 96º posição, 

entre as 10 piores no quesito. Apresentando 73,3% da população usufruindo do serviço de 

abastecimento de água e apenas 8,1% sendo atendida pela rede de coleta de esgoto, com R$ 

0,80 sendo cobrados por metro cúbico tratado. 

Observou-se ainda que o objetivo dos projetos de saneamento tem desviado da 

concepção sanitária primitiva que é basicamente o abastecimento de água potável nas regiões, 

coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, controle de pragas, com o objetivo de ter um 

saneamento ambiental e não permitir que pessoas que não possuem muita infraestrutura 

convivam com doenças (Heller, 1998). Ainda segundo este autor, a carência de saneamento 

básico ocasiona um impacto ambiental mais negativo que o desmatamento ou a implantação 

de projetos para obter energia, por outro lado, verifica-se a ausência de instrumento de 
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planejamento relacionada à saúde pública, constituindo, no Brasil, uma importante lacuna em 

programas governamentais no setor de saneamento. 

É necessário inferir que, apesar do conceito de saneamento englobar diversos sistemas 

como: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, controle de 

vetores e a drenagem urbana, constituem-se focos deste trabalho apenas os sistemas de água, 

esgoto e coleta de resíduos sólidos. Contudo, os demais sistemas não perdem sua importância 

os quais devem ser empregados em outras situações em que será necessária a integração dos 

mesmos (Heller, 1998). 

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma análise das condições ambientais de 

saneamento em dois bairros distintos, devido às suas diferenças sociais, buscou-se analisar se 

o poder aquisitivo dos moradores tinha uma correlação com o seu acesso aos serviços de 

saneamento ou com a qualidade da prestação deste serviço. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de Belém possui uma área de aproximadamente 1.064,918 km² com uma 

população média de 1.392,091 habitantes apresentando a maior densidade demográfica da 

região Norte 1.307,17 hab/km², de acordo com dados do IBGE (2010). Possui oficialmente 68 

bairros, distribuídos em 08 distritos administrativos Distrito Administrativo de Belém 

(DABEL), Distrito Administrativo do Bengui (DABEN), Distrito Administrativo do 

Entroncamento (DAEN), Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), Distrito 

Administrativo de Icoaraci (DAI), Distrito Administrativo de Mosqueiro (DAM), Distrito 

Administrativo de Outeiro (DAO) e Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC).  

Neste trabalho, destaca-se os bairros de Batista Campos e Terra Firme (Figura 1), este, 

passou a ser chamado de Montese, há poucos anos, em homenagem à Força Expedicionária 

Brasileira; porém, a popularização do nome Terra Firme se manteve tão forte que, 

dificilmente, ouve-se alguém referir-se a este bairro como Montese.  
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Figura 1 - Delimitação dos bairros de Batista Campos e Montese, respectivamente, locais de análise. 

Fonte: Google Maps. 

 

Em seguida, foi feito um levantamento bibliográfico dos bairros citados que foi 

comparado com os questionários aplicados com o propósito de quantificar e qualificar o 

funcionamento e a disponibilidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de resíduos sólidos, para comprovar as distinções dos bairros.  

O bairro de Batista Campos é considerado um dos mais organizados e estruturados da 

cidade de Belém, esta região possui uma vasta rede de serviços, conta com um shopping 

Center, quatro grandes supermercados, nove escolas particulares e seis estaduais, dois 

hospitais particulares, um posto de saúde e 14 grandes farmácias. Possui moradores das 

classes A e B
1
, e, com uma área de 108,7 ha, possui densidade populacional de 

aproximadamente 13hab/km². Em contraponto, o bairro da Terra Firme se constitui em um 

dos bairros mais populosos da capital paraense, com 63.191 habitantes representando 4% da 

população belenense (BELEM, 2011); apesar de ser um dos bairros mais populosos da capital 

paraense, sofre com a carência de serviços básicos, e concentra grande parte da população de 

baixa renda de Belém, sua densidade populacional é de aproximadamente 25.077hab/km.  

As entrevistas com os moradores foram realizadas por meio de questionário adaptado 

do modelo do Banco Internacional do Desenvolvimento, de fevereiro de 2013. Abrangeu 50 

domicílios (25 no bairro de Batista Campos e 25 de Terra Firme). O questionário constituiu-se 

                                                        
1 Classe A: renda acima de R$ 9.745,00 e Classe B: de R$ 7.475,00 a R$ 9.745,00 (FGV, 2011). 
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de perguntas fechadas referentes à origem da água, tratamento de esgoto e destinação do lixo. 

E foi aplicado em seis pontos de cada bairro, selecionados aleatoriamente (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Locais utilizados como fonte análise. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa. 

 

A abordagem das residências ocorreu em locais afastados uns dos outros para que os 

resultados se aproximassem da realidade destas diferenças. A cada domicilio visitado, 

aplicava-se um questionário a um morador maior de 18 anos. 

Os resultados foram obtidos em termos de categorias e contabilizados mediante 

análise descritiva, por meio do cálculo percentual.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com dados obtidos através dos questionários aplicados nos bairros de 

Batista Campos e Terra Firme, analisou-se o grau de satisfação da população relacionado ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos oferecido pela 

rede pública. 

Das famílias entrevistas no bairro de Batista Campos, 88% têm acesso à rede pública 

de água e esgoto, e 76% no bairro da Terra Firme; em relação ao abastecimento de água, 96% 

das famílias, nos dois bairros, utilizam a rede pública, quando se trata da coleta diária de 

resíduos sólidos; 96% das famílias em Batista Campos recebem o serviço, contrastando com 

apenas 16% das famílias na Terra Firme (Gráfico 1). 

BATISTA CAMPOS TERRA FIRME 

L 

O 

C 

A 

I 

S 

Avenida Serzedelo Correa Passagem Liberdade 

Rua dos Pariquis Passagem Vitória 

Tv. Doutor Moraes Rua Lauro Sodré 

Tv. Apinagés Rua dos Mundurucus 

Pass. Nossa Sra. Das Graças Tv. Humaitá 

Vila Bragança Rua Nova 
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Gráfico 1 - Acesso ao saneamento nos bairros Batista Campos e Terra Firme. 

Fonte: Pesquisa. 

 

Quanto ao grau de satisfação da população com o saneamento a pesquisa apontou que 

nenhuma das famílias do bairro de Batista Campos classifica o serviço como excelente, 

apenas uma família, 4% dos entrevistado na Terra Firme, vê excelência  no serviço; 64% no 

bairro de Batista Campos consideram o serviço como bom e 16% no bairro da Terra Firme;  

36% da população em Batista Campos considera o serviço como péssimo, já no bairro da 

Terra Firme esse número é de 80%  (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Satisfação dos moradores em relação ao saneamento nos bairros Batista Campos e Terra Firme. 

Fonte: Pesquisa. 
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A análise permitiu verificar que há uma baixa disparidade quando se leva em 

consideração as ligações de água e esgoto dos bairros à rede pública, apresentando o bairro de 

Batista Campos com um maior grau de acesso em relação à esse serviço. Quando o assunto é 

a principal fonte de abastecimento de água e esgotamento sanitário, observou-se que ambos os 

bairros utilizam a rede pública como fonte primária de serviço. O quesito coleta de resíduos 

sólidos, no qual há um alto índice de divergência, destaca o bairro da Terra Firme com um 

grande contingente de insatisfação neste serviço. Já em relação às condições da água recebida 

nas residências, o bairro de Terra Firme apresenta uma satisfação abaixo da média em relação 

a Batista Campos. Notou-se em ambos os bairros que a problemática da falta de água é 

constante, sendo que no bairro Terra Firme esse problema foi relatado por um percentual 

maior de moradores. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados, percebe-se que existem grandes diferenças entre os bairros de 

Batista Campos e Terra Firme, principalmente no que se refere a organização estrutural, 

disponibilidade de serviços e ao padrão econômico de seus moradores. Esses aspectos 

interferem diretamente na eficiência dos serviços de saneamento empregados nestes locais. O 

bairro de Batista Campos é estruturalmente mais organizado do que o bairro da Terra Firme, o 

que facilita a ampla distribuição e o bom funcionamento do serviço de água, esgoto e resíduos 

sólidos. Já Terra Firme, é um bairro periférico, que possui poucos recursos de infraestrutura, 

logo, há maior dificuldade na implantação de serviços de saneamento com qualidade, 

deixando ainda mais claro a desigualdade existente entre os dois bairros. Porém, é necessário 

mostrar que apesar do exposto também foram encontrados alguns problemas que são comuns 

a ambos os bairros. 
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RESUMO 

 

O presente estudo desenvolveu uma análise da efetividade de gestão do Parque Estadual do 
Utinga (PEUt), incluindo como zona de influência a Área de Proteção Ambiental da Região 

Metropolitana de Belém (APA Belém), utilizando a metodologia de Cifuentes et al. (2000), que 

permite uma avaliação por indicadores em âmbitos e suas respectivas variáveis e subvariáveis. O 
PEUt, criado em 1993, tem como um dos objetivos proteger os mananciais dos lagos Bolonha e Água 

Preta. A APA Belém tem como objetivo, minimizar a pressão do crescimento urbano ao PEUt. A 

análise de indicadores foi aplicada através de observações in loco, análise de documentos utilizados na 

gestão, conversas e entrevistas com funcionários e frequentadores das áreas. Chegou-se ao resultado 
de 41,15% do ótimo de efetividade de manejo do PEUt indicando um manejo pouco satisfatório. Os 

resultados da análise da efetividade de 2012 foram comparados com a análise feita por Costa (2006), 

considerando que os dois estudos utilizaram a mesma metodologia para avaliação de efetividade de 
manejo. Percebeu-se que alguns âmbitos apresentaram uma melhora significativa 

(Administração/Pessoal e Administração/Organização, Planejamento, Programas de Manejo e Zonas 

de Influência), um apresentou leve aumento na pontuação (Legal), e alguns apresentaram leves baixas, 
indicando menor efetividade (Administração/Infraestrutura, Político, Conhecimento, Biogeografia e 

Ameaças). O baixo número de ações na APA Belém e a inexistência de Conselho Gestor e Plano de 

Manejo dificultam a integração entre as UCs em estudo, entretanto, apesar do manejo pouco 

satisfatório considera-se que houve avanços significativos, de uma pontuação de 34,75% em 2006 
considerado como um manejo insatisfatório. Sugere-se a realização de avaliações periódicas entre 

estas e as demais UCs do estado, além da criação e institucionalização de um corredor ecológico que 

interligue as áreas verdes contíguas e de instituições vizinhas, para a conservação destes importantes 
fragmentos florestais na área metropolitana de Belém. 

 

Palavra-chave: Avaliação. Efetividade. Gestão. Áreas Protegidas 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A criação e a institucionalização de áreas protegidas nem sempre garantem a proteção 

dos recursos naturais e o alcance de seus objetivos de criação. Portanto, é necessário melhorar 

o manejo, tanto de novas áreas, quanto das já existentes, contribuindo para a conservação da 

biodiversidade e para a melhoria do papel dessas áreas para o bem-estar humano (Leverington 

et al., 2007). 

Essas áreas têm-se deparado com influências internas e externas, diretas e indiretas, 

obrigando seus gestores a incorporar elementos e estratégias de gestão inovadoras que levem 

à mudança na gestão e no planejamento dessas unidades (Cifuentes et al., 2000).  
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Apesar da importância estratégica das áreas protegidas para a manutenção da 

sociobiodiversidade, as limitações impostas para as suas respectivas implementações têm 

representado uma constante ameaça para o cumprimento de seus objetivos (Marinelli e 

Lederman, 2007). Visando minimizar os entraves e contribuir para o alcance dos objetivos de 

criação das unidades de conservação (UCs), está em curso um processo de debates, 

concepções e práticas das ferramentas de efetividade de gestão. 

A avaliação da efetividade de manejo permite conhecer as condições em que se 

encontram as ações e componentes do manejo, possibilitando a profissionalização da gestão e 

a melhoria das estratégias de planejamento com critérios de prioridades. A melhoria da 

eficácia do manejo tem sido identificada como uma alternativa ao atual quadro e a avaliação 

das condições do manejo tem sido considerada como parte importante da gestão de UCs 

(Padovan, 2001). 

De acordo com Cracco et al. (2006), a avaliação da efetividade de manejo das áreas 

protegidas é um processo que serve a múltiplos propósitos: conhecer acertos, identificar 

pontos fortes e debilidades, analisar se os esforços têm sido eficientes, medir o progresso, 

compartilhar experiências, promover responsabilidades e, sobretudo, promover o manejo 

adaptativo. 

As informações obtidas na avaliação podem contribuir também para: identificar 

lacunas nos sistemas nacionais ou regionais de áreas protegidas; identificar as áreas 

protegidas sob maior ameaça de degradação; orientar o órgão gestor da unidade na tomada de 

decisão quanto à alocação mais eficiente de recursos, de instrumento de gestão, de pessoal, e 

ainda na priorização de processos intrínsecos à gestão de UCs. Além de contribuir para 

identificar oportunidades para a melhoria gerencial nas UCs individuais e no sistema como 

um todo; auxiliar na priorização de esforços e investimentos para a conservação ou 

acompanhar o desempenho das metas de conservação (Araújo, 2007; Hocking et al., 2006). 

Para Faria (2004), a efetividade de gestão incentiva os técnicos e as organizações a 

buscarem soluções para os problemas identificados nos processos de avaliação, 

principalmente, vislumbrar a facilidade de se alcançar um nível mais elevado de qualidade de 

gestão. 

Em função das dificuldades, diferentes estratégias e ferramentas têm sido criadas 

visando melhorias na gestão das áreas protegidas em todo o mundo, e neste sentido, o 

presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliação da efetividade de gestão do 
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Parque Estadual do Utinga (PEUt), incluindo como zona de influência a Área de 

Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém). 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia de avaliação de efetividade de gestão utilizada no desenvolvimento 

deste trabalho foi a de Cifuentes et al. (2000). Esta metodologia pressupõe o uso de 

indicadores previamente selecionados, em consonância com os objetivos de manejo das 

categorias das unidades em avaliação, a construção de cenários ótimo e atual para cada 

indicador e associação dos mesmos com uma escala de pontuação definida pela metodologia. 

Foi promovida uma análise comparativa de resultados de efetividade de gestão do PEUt a 

partir da medição da eficiência da gestão desta Unidade, levando-se em consideração a sua 

zona de influência, a APA Belém. 

A metodologia adotada privilegia a aquisição dos dados diretamente em campo, ou 

seja, nas UCs, através de realização de entrevistas individuais, coletivas, reuniões, e 

observações de campo, além das informações já existentes (Cifuentes et al., 2000; Faria, 

2004; Costa, 2006). 

Para Cifuentes et al. (2000), é imprescindível durante a fase preliminar de contato com 

administradores e funcionários das UCs, um esclarecimento minucioso sobre a avaliação do 

manejo que se pretende realizar visto que, muitas vezes, a equipe pode reter dados ou 

simplesmente omitir informações sobre as ações de manejo por não entender a finalidade do 

estudo. Uma das confusões geradas é a interpretação de que o estudo estará avaliando o 

trabalho do gestor como profissional ou da instituição gestora e não a qualidade das ações de 

manejo da unidade, por este motivo, é importante tê-los como aliados no desenvolvimento da 

pesquisa, mostrando a importância dos resultados para a melhoria do trabalho e do andamento 

da unidade.  

De acordo com Faria (2004), erros de julgamento podem ocorrer motivados pelo não 

entendimento dos conceitos e/ou critérios e podem gerar tanto a subavaliação como a sobre 

avaliação de um ou outro indicador em razão da percepção diferenciada dos padrões de 

qualidade por parte das pessoas que estão participando da avaliação. Ou seja, dois perfis 

profissionais se ajustam a sobre e subavaliação. Costa (2006) acrescenta que existe o 

profissional que mostra o que na verdade não existe para que seu conceito se eleve ou se 

mantenha perante seus superiores; e o profissional que apesar de trabalhar contribuindo para o 
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bom desenvolvimento das atividades de sua unidade se mantém numa postura 

incomodamente modesta. 

A escolha da utilização desta metodologia se deu a partir de suas características, sua 

facilidade de aplicação, visto que permite a análise tanto de uma única unidade, como de um 

sistema. Outro fator importante na escolha da metodologia é que uma análise de efetividade 

de gestão do PEUt foi executada por Costa em 2006, o que permite comparar os resultados 

com a presente análise e sugerir a implementação de um monitoramento mais sistemático das 

UCs implicadas. 

Os indicadores utilizados no desenvolvimento do estudo, conforme a metodologia 

utilizada, podem ser vistos em tabelas nos trabalhos de Cifuentes et al. (2000) e Gorayeb 

(2013) e estão apresentados por âmbitos e suas respectivas variáveis que foram analisados 

nesta pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A seguir estão apresentados os resultados da avaliação de efetividade de gestão por 

cada âmbito avaliado. 

O âmbito Administrativo – as seguintes variáveis foram analisadas: pessoal, 

capacidade de contratação adicional de pessoal, financeiro, sistema financeiro, organização, 

infraestrutura, com suas respectivas subvariáveis. Obtiveram a pontuação 52,56% do ótimo, o 

que equivale a um manejo medianamente satisfatório. Então, conforme a metodologia 

utilizada, a área dispõe dos elementos mínimos para o manejo, porém apresenta deficiências 

essenciais que não permitem estabelecer uma sólida base para que este manejo seja efetivo. 

O âmbito Político – as variáveis analisadas foram: apoio e participação comunitária, 

apoio intrainstitucional, interinstitucional, apoio externo e suas respectivas subvariáveis. 

Obtiveram a pontuação de 35% do ótimo, ou seja, um manejo insatisfatório. A área carece dos 

recursos mínimos necessários para seu manejo básico e, portanto, não existem garantias para 

sua permanência em longo prazo. 

O âmbito Legal e suas variáveis – propriedade da terra, leis e normas gerais e leis de 

criação da UC, juntamente com suas subvariáveis, obtiveram a pontuação de 65%, sendo 

considerado então, um manejo medianamente satisfatório. A área dispõe dos elementos 

mínimos para o manejo, porém apresenta deficiências essenciais que não permitem 

estabelecer uma sólida base para que este manejo seja efetivo.  



 

 

96 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

O âmbito Planejamento – as seguintes variáveis foram analisadas: programa de 

manejo, compatibilidade do plano de manejo com outros planos, plano operativo, nível de 

planejamento, zoneamento e limites (e suas subvariáveis). Alcançaram a pontuação de 

61,11% do ótimo, manejo medianamente satisfatório.  

O âmbito Conhecimento – as variáveis informações socioeconômicas, biofísicas e 

cartográficas, informação legal, investigação, monitoramento e retroalimentação, juntamente 

com suas subvariáveis, somaram a pontuação de 54,16% do ótimo, sendo então considerado 

como um manejo medianamente satisfatório. 

O âmbito Programas de Manejo – as variáveis analisadas foram: programa de 

pesquisa, programa de educação e interpretação e educação ambiental, programa de proteção, 

programa de monitoramento, projeção na comunidade e suas subvariáveis. Alcançaram a 

pontuação de 35% do ótimo, sendo então um manejo insatisfatório. Os objetivos da área não 

podem ser alcançados sob estas circunstâncias. 

O âmbito Usos Ilegais – e suas variáveis apresentaram a pontuação 50% do ótimo, ou 

seja, um manejo medianamente satisfatório, onde há certo desequilíbrio ou desarticulação 

entre os âmbitos que influem no manejo que pode comprometer a integridade dos recursos, e 

o cumprimento de objetivos poderia ser somente parcial, podendo não atender, sobretudo, 

alguns dos objetivos secundários. 

O âmbito Usos Legais – e suas variáveis, exibiram o total ótimo de 75%, considerado 

então um manejo pouco satisfatório. Uma pontuação dentro deste nível permite dizer que a 

área possui certos recursos e meios que são indispensáveis para seu manejo, porém faltam 

muitos elementos para alcançar um nível mínimo aceitável. 

O âmbito Biogeografia – também obteve a pontuação de Manejo pouco satisfatória 

(37,5% do ótimo). Os objetivos da área dificilmente poderiam ser alcançados, em especial 

alguns objetivos primários. 

Em relação ao âmbito Ameaças – e suas variáveis, a pontuação foi de 39,28% do 

ótimo, sendo então, um manejo pouco satisfatório. 

A Zona de Influência também foi analisada por Âmbitos: Administrativo, Legal, 

Apoio Político, Assessoria Técnica, Estratégia e, Financeiro. 

O âmbito Administrativo da Zona de Influência e suas variáveis apresentaram a 

pontuação de 37,5%, sendo então um manejo pouco satisfatório. O âmbito Legal da Zona de 

Influência e suas variáveis obtiveram 75% do ótimo, ou seja, um manejo medianamente 

satisfatório. O âmbito Apoio Político da Zona de Influência, alcançou 25%, o que equivale a 
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um manejo insatisfatório. O âmbito Assessoria Técnica da Zona de Influência exibiu a 

pontuação de 26,56%, sendo considerado como um manejo insatisfatório. E por fim, o âmbito 

Financeiro da Zona de Influência que obteve a pontuação de 18,75%, sendo então um manejo 

insatisfatório.  

A Figura 1 apresenta todos os âmbitos, evidenciando o número de indicadores por 

pontuação, em colunas. A intenção de apresentar os gráficos em uma única figura é permitir a 

visualização conjunta dos âmbitos que apresentaram pontuações baixas, medianas e altas. 

Estes gráficos apresentam o número de indicadores (no eixo y) e as pontuações de zero a 

quatro (no eixo x). Observa-se que somente dois Âmbitos apresentaram indicadores com 

pontuações mais elevadas, são eles: âmbito Conhecimento e âmbito Legal da Zona de 

Influência. Outro grupo de âmbitos apresentaram indicadores com pontuações medianas, são 

eles: âmbito Administrativo, âmbito Político, âmbito Legal, âmbito Planejamento, âmbito 

Biogeografia, âmbito Ameaças e âmbito Administrativo da Zona de Influência. Um último 

grupo de âmbitos apresentaram indicadores com pontuações baixas, são eles: âmbito Usos 

Legais, âmbito Usos Ilegais, âmbito Apoio Legal da Zona de Influência, âmbito Assessoria 

Técnica da Zona de Influência e âmbito Financeiro da Zona de Influência. 

 A Figura 2 apresenta o número de indicadores acumulados por pontuação (de zero a 

quatro). Observa-se que o maior número de indicadores recebeu a pontuação “dois”, 

justamente a pontuação intermediária. A pontuação que acumulou o menor número de 

indicadores foi a mais elevada (quatro). 
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Figura 1 – Âmbitos com respectivos números de indicadores (eixo y) por pontuação (eixo x), plotados em 

colunas.  
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Figura 2 – Total de indicadores avaliados em relação a pontuação obtida.  

 

CONCLUSÕES 

 

Analisando-se o total de indicadores e as respectivas pontuações, verificou-se que a 

avaliação de efetividade de gestão das UCs apresenta a porcentagem do ótimo de 41,15%, 

equivalente a um manejo pouco satisfatório. 

De um modo geral, nos últimos sete anos, considera-se que houve avanços 

significativos na solução de problemáticas principalmente do PEUt. 

A gestão integrada se encontra prejudicada pela falta de ações na APA Belém, pela 

falta de envolvimento da comunidade no delineamento das atividades e falta de gestão 

participativa.  

A inexistência do Conselho Gestor e do Plano de Manejo da APA Belém é um fato 

decisivo que prejudica a integração entre as UCs. A APA Belém precisa funcionar como uma 

UC que tem grande importância na conservação dos ambientes naturais que existem nela e no 

Parque.  

O envolvimento da comunidade, tanto as tradicionais, como as de moradores do 

entorno do Parque pode ser decisivo no alcance dos objetivos. Não há uma concepção para a 

gestão integrada das UCs, assim como não há cobrança da sociedade neste sentido. É 

importante que os gestores induzam este processo. 

Sugere-se avaliações periódicas para um monitoramento da efetividade da gestão 

integrada das UCs alvo do presente estudo e de outras do Estado do Pará. Seria oportuno que 

a Secretaria de Meio Ambiente do Pará discutisse a criação e implementação de uma 
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metodologia para avaliação da efetividade de gestão integrada do PEUt e da APA Belém e 

que poderia também ser adaptada para outras unidades de conservação do Estado do Pará. 

Sugere-se também a criação e institucionalização de um corredor ecológico da área do 

PEUt com as áreas florestadas contíguas como importante medida de conservação para a 

região metropolitana de Belém e municípios vizinhos. 
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RESUMO 

 

A cidade de Belém (PA) (1°28’S e 48°29’W) sofre influência de eventos climát icos de larga e 
meso escala, além de ser uma cidade de baixa altitude, e disto decorre que a ocorrência de evento de 
precipitação intensa podem causar diversos problemas à sociedade. Isso traz a discussão sobre o que 

precisa ser feito para melhorias no saneamento básico e gerenciamento dos recursos hídricos da 

cidade. Este estudo teve por objetivo analisar a precipitação na cidade de Belém e sua associação a 

eventos extremos ocorridos no ano de 2012. Foram utilizados dados de precipitação do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) para calcular a precipitação mensal. Os registros de problemas 

causados pelos eventos extremos (precipitações acima de 20,0 mm) foram extraídos de jornais da 

cidade (impressos e on-line).  Foi constatado que nos dias em que a precipitação superou a faixa dos 
20,0 mm, a cidade de Belém sofreu com problemas de âmbito social, econômicos e infraestruturais, já 

que houve registros publicados de danos que prejudicaram famílias, o funcionamento do trânsito e 

juntamente a estes ocorreu o transbordamento de diversos canais. Portanto, é importante que se façam 
mais levantamentos sobre esses eventos extremos, para que possam ser tomadas iniciativas de 

solucionar problemas de infraestrutura na cidade e como tratar os recursos hídricos locais, o que é de 

responsabilidade das autoridades públicas, além da preocupação em se ter mais consciência acerca dos 

problemas causados pela chuva, que também são de responsabilidade da população.  
 

Palavras-chave: Precipitação, Evento Extremo, Recursos Hídricos, Saneamento. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

A cidade de Belém tem apresentado grande quantidade de enchentes em diversos 

pontos da cidade durante o período chuvoso da região, que vai de dezembro à maio. As 

inundações no espaço urbano evidenciam um grave problema nas cidades brasileiras, visto 

que afetam, especialmente, os espaços ocupados densamente gerando consequências 

irreversíveis para a população (BARBOSA, 2006). Belém caracteriza-se por ser uma cidade 

de clima equatorial quente e úmido, do tipo Af, segundo Köppen, com ocorrência de uma 

grande quantidade de precipitação que está relacionada não só com as condições locais dos 

movimentos convectivos, mas também pela influência dos sistemas de meso e grande escala 

que penetram na região, como El Niño, La Niña, ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), 
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frentes, etc, que agem ora acelerando os sistemas locais, ora enfraquecendo-os (MOTA; 

OLIVEIRA, 1998).  

             A precipitação é o principal elemento meteorológico, e o que melhor caracteriza o 

clima de uma região, além de ser um dos componentes do ciclo hidrológico de mais fácil 

medida (FITZJARRALD et al., 2008). Entretanto, a sua ocorrência de maneira intensa pode 

acarretar em diversos problemas socioeconômicos para a cidade. O sistema público de 

esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Belém é um dos mais precários da região 

Norte. O percentual de domicílios que utiliza rede de esgoto, que era de 13% em 2001, caiu 

para 9% em 2006 (MOTTA, 2008). De acordo com Silva Junior et al. (2011) os centros 

urbanos sem infraestrutura sofrem cada vez mais eventos de alagamentos que no decorrer do 

tempo, vêm se tornando cada vez mais frequentes devido a impermeabilização da superfície 

com asfalto e concreto, além da falta de estrutura e organização pública, que permitem áreas 

de invasões, principalmente, em áreas de risco, sem saneamento e limpeza das vias e da 

drenagem pública, e também a baixa consciência de boa parte destes indivíduos.  

             Diante disto, o objetivo do trabalho foi analisar a precipitação ocorrida em Belém, e 

identificar esses eventos extremos que ocorreram e trouxeram danos à sociedade, sejam estes 

patrimoniais, econômicos ou de saúde, levando em consideração as ocorrências relatadas nas 

mídias eletrônicas ou impressas do estado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os dados de precipitação foram coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) da cidade de Belém (PA), no ano de 2012 (Figura 1). Através de dados do NOAA - 

Climate Prediction Center (CPC) foi possível verificar se durante este período houve ou não a 

ocorrência de fenômenos de grande escala, como El Niño e La Niña. As notícias de jornais 

locais e mídias eletrônicas foram utilizadas, como forma de registro das ocorrências de 

eventos extremos que causaram transtornos na cidade. Foram consideradas como eventos 

extremos para este trabalho, as precipitações diárias acumuladas maiores que 20,0 mm, 

levando em consideração o levantamento feito nos jornais locais. 
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Figura 1. Localização do município de Belém e registro dos pontos de alagamento, segundo a Base de Dados 

elaborada pela Defesa Civil do Estado para registro de ocorrências. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
             

 O gráfico 1 apresenta o total mensal de precipitação e o número de eventos extremos 

para o ano de 2012 em Belém (PA). O período chuvoso apresentou um total pluviométrico de 

2213,5 mm, sendo março, o mês mais chuvoso do ano, com precipitação de aproximadamente 

750,0 mm. Já no período menos chuvoso (junho a novembro), a precipitação caiu mais da 

metade do ocorrido no período chuvoso, tendo um total de 1089,7 mm, sendo o mês de 

outubro o menos chuvoso com um total de precipitação de 44,3 mm. O ano apresentou em sua 

grande parte, aspectos de neutralidade, com poucas influências do fenômeno El Niño durante 

os primeiros meses. Ocorreram 63 eventos extremos na cidade de Belém ao longo do ano, 

sendo 44 no período chuvoso, e somente 15 durante o período menos chuvoso. Foi constatado 

que março e outubro, foram os meses de maior e menor ocorrência de eventos extremos, 

respectivamente. 
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Gráfico 1. Precipitação Mensal e Número de Ocorrências de Eventos Extremos no Ano de 2012 em Belém (PA). 

 

             Entre os danos causados pelos eventos extremos com precipitação acima de 20,0 mm, 

destacam-se problemas como alagamentos em diversos pontos da cidade, destelhamento de 

casas, engarrafamentos de trânsito e transbordamento de canais. Alguns desses problemas 

também podem acarretar diversos tipos de problemas de saúde pública. 

             Durante a ocorrência de eventos extremos, os casos de alagamento são os transtornos 

mais frequentes na cidade de Belém. Dos casos noticiados, o primeiro foi registrado por uma 

chuva de 49,6 mm no dia 12/03/2012. Já o segundo registro é de precipitação de 42,2 mm no 

dia 19/01/2012. Ambos foram noticiados das seguintes formas: 

 

“A rua dos Mundurucus, entre a rua 14 de março e a avenida Alcindo 

Cacela, foi um dos trechos mais afetados. Segundo Mario Chermont Filho, 

coordenador municipal da Defesa Civil, a complicação maior fica por conta 
do acúmulo de lixo no local.” (TERRA, 2012);  

 

“Daqueles históricos casos de alagamentos, como os ocorridos 
constantemente na Avenida Conselheiro Furtado, esquina da Roberto 

Camelier, aos pontos em que mesmo sob intervenção da Secretaria de 

Saneamento da prefeitura municipal os alagamentos insistem em voltar.” 

(DIÁRIO ON LINE, 2012).  

 

Outras notas destacavam da seguinte forma: 
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“Segundo informações apuradas com a Defesa Civil de Belém, vários pontos 

de alagamentos foram registrados, principalmente na área central da 

cidade” (DE OLHO NO TEMPO, 2012). 

 

“A chuva forte que cai sobre Belém nesta manhã já alagou ruas e prejudica 

o trânsito na cidade.” (O LIBERAL, 2012). 

 

            Estes eventos ocorreram nos dias 08/07/2012 e 28/03/2012 respectivamente. O 

primeiro teve registros de 75,3 mm, e o segundo evento foi de precipitação de 49,2 mm, 

registrados pelo INMET. 

             Um caso de destelhamento em uma loja de móveis, causado por um evento extremo 

acompanhado de intensos ventos, ocorrido no dia 23/12/2012, com registros de 39,0 mm, 

causou estragos no local, com riscos de desabamento no local, como consta na seguinte 

notícia:  

 

“Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente no local avaliando a 

extensão dos danos e informou à reportagem do G1 que o risco 

desabamento total da cobertura da loja é real.” (G1, 2012).  

 

             Pontos localizados no cento da cidade alagaram com a intensa chuva registrada no dia 

19/12/2012, de 41,9 mm. Este evento causou engarrafamentos que ocorreram devido o 

alagamento de ruas que ficam impossibilitadas de transitar, ou então devido a falta de energia 

elétrica em semáforos, causando transtornos à população, e riscos de acidentes de trânsito. O 

G1/PA (2012) publicou o evento da seguinte maneira:  

 

“Bastam vinte minutos de chuva para que o trânsito de Belém deixe de fluir. 

Foi o que aconteceu nesta quarta-feira (19), quando longas filas se 

formaram nas principais avenidas do centro da cidade durante o temporal 

que caiu por volta das 16h.”. 

 

             Outro grande problema é o transbordamento de canais, causando danos à 

comunidades localizadas próximas a estes. Pimentel et al. (2012) apontam que o processo de 

urbanização em Belém migrou para as áreas de várzea ocupando principalmente as áreas 

marginais aos canais, o que em implica em uma maior intervenção antrópica na dinâmica 

natural destes e traz como consequência a instalação de uma situação de risco que se agrava 

durante o período mais chuvoso quando a capacidade drenante do canal é superada e ocorre o 

efeito da inundação. 
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4. CONCLUSÕES  
              

A precipitação ocorrida no ano de 2012, em casos de eventos extremos com 

precipitações acima de 20,0 mm, proporcionou a ocorrência de diversos problemas de âmbito 

socioeconômicos para a cidade de Belém. Estes casos podem tornar-se ainda mais agravantes, 

já que a cidade de Belém, por estar localizada na zona equatorial, recebe grande influência da 

ZCIT, dos fenômenos de larga escala, como o La Niña, que aumenta a precipitação na região, 

além de ser uma cidade de latitude baixa, podendo sofrer influências das marés. Atualmente 

ainda existem muitas dificuldades no que diz respeito ao escoamento das águas das chuvas 

Portanto, estes casos continuarão acontecendo, causando danos que podem tornar-se ainda 

maiores, e que podem ocorrer em eventos de precipitação até menores de 20,0 mm, como já 

ocorrem em áreas mais baixas da cidade. Dessa forma, cabe às autoridades tomar a iniciativa 

de medidas eficazes na questão do gerenciamento dos recursos hídricos e da infraestrutura 

local. 
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RESUMO 

 
Efetuou-se a caracterização física e físico-química dos componentes do fruto pupunha sem sementes 

provenientes do mercado do município de Paragominas, Pará, Brasil. Os frutos foram adquiridos no 

comercio local e foram selecionados quanto ao grau de maturação e injurias e foram pesados e 

medidos (comprimento e diâmetro) com auxílio de paquímetro para a caracterização física. Foram 
determinados o rendimento de polpa e as características físico-químicas dos componentes da pupunha 

(polpa e casca): umidade, acidez titulável, pH, sólidos solúveis totais e cinzas.  Para a casca foram 

determinadas as mesmas análises, com exceção desólidos solúveis totais. A pupunha sem sementes 
apresentaram peso médio, mínimo e máximo de 8,28, 6,54 e 10,01g, respectivamente. O rendimento 

médio de polpa de80,43% considerado alto quando comparado com os valores encontrados na 

literatura para pupunha com semente. A polpa apresentou elevados valores de  pH (6,2), 
acidez(17,4%), cinzas (3,7%) e umidade(41,7%). Ossólidos solúveis totais de 2,33 °Brix foram baixos 

quando comparados com outras frutas. Já na casca obteve-se pH igual a 6,1; acidez 9,37%; cinzas 

2,3% e umidade 52,8%. Conclui-se através do rendimento em polpa e características físico-químicas 

da polpa e casca que a pupunha apresenta um enorme potencial para utilização agroindustrial, na 
fabricação de diversos produtos. 

Palavras-chave: Pupunha. Caracterização física e físico-química. Rendimento percentual. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) é uma palmeira de clima tropical em que todas 

as partes podem ser aproveitadas, embora sejam mais importantes economicamente os frutos 

e o palmito (CLEMENT e BOVI, 1999). Os frutos são cosumidos após o cozimento em água 

e sal e são constantemente vendidos nas ruas em sacos de 500g. 

A casca e semente de pupunha podem ser consideradas como resíduos dos processos 

agroindustriais da polpa. Segundo Lima, (2005) a utilização de resíduos agroindustriais pode 

ser considerada tradicional e é crescente na alimentação de ruminantes como forma de 

compensar os custos dos grãos e volumosos suplementares. 
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A ampla variabilidade genética da pupunheira está refletida nos diferentes tamanhos 

dos frutos, cores e constituintes nutricionais. O formato do fruto varia entre ovóide a cônico e 

a cor da casca é verde quando imaturos e de amarelo claro ao vermelho quando maduro.  O 

mesocarpo da mesma forma varia do branco ao alaranjado.  Os frutos em função do seu 

tamanho podem ser classificados em microcarpa cujo peso é inferiores a20 g, geralmente mais 

oleosos e fibrosos; mesocarpa - frutos de tamanho médio cujo peso varia entre 21 e 70 g da 

mesma forma, oleoso e fibroso e macrocarpa- frutos grandes, com peso superior a 70 g, com 

alto teor de carboidratos e baixo conteúdo de óleo (MORA URPI & CLEMENT, 1987 apud 

AGUIAR et al,2010) 

O presente trabalho teve por objetivo efetuar a caracterização física e físico-química 

de um tipo de pupunha sem sementes, provenientes do mercado municipal de Paragominas-

Pa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram adquiridos 50 exemplares de pupunha do mesmo grau de maturação no 

Mercado municipal de Paragominas-Pa e levadas para as análises no laboratório de alimentos 

da Universidade do Estado do Pará. Foram selecionados os frutos com presença de injúrias 

e/ou deteriorações. 

Determinou-se o peso total do fruto em balança analítica de marca Shimadzu de 

modelo AY220 e comprimento (mm) e diâmetro (mm) com auxílio de um paquímetro de 

precisão.  

Para a obtenção das polpas, foram retiradas as cascas dos frutos, que posteriormente 

foram processadas em partículas menores e armazenadas até o momento das análises. 

Os teores de umidade (método de estufa a 105ºC), sólidos solúveis totais (refratômetro), pH 

(poteciômetro), acidez total titulável (método titulométrico) e cinzas (mufla a 550°C)  foram 

determinados para polpa e casca (exceto, sólidos solúveis totais) de pupunha seguindo as 

recomendações do Instituto Adolfo Lutz (2008).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das analises físicas da polpa e casca de pupunha está na Tabela 1. 
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Tabela 1. Biometria e rendimento do fruto. 

Fonte:  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados da pesquisa (2013). 

 

Verifica-se na Tabela 1 que o peso médio dos frutos foi de 8,28g, com limites mínimo 

e máximo de 6,54 e 10,01g que segundo Mora Urpi & Clement (1987), os mesmos podem ser 

inclusos na classe microcarpa cujo peso é inferior a 20g, fato este também devido os frutos 

serem sem sementes, ou seja, partenocárpios.  

Pode-se observar que o comprimento obteve valor médio de 3,022 cm, mínimo 2,2 cm 

e máximo 3,3 cm. Já o diâmetro apresentou valores médios de 1,963 cm, mínimo de 1,7 e 

máximo 2,15. Carvalho e Muller,(2005) encontraram 3,5 e 3,2 cm de comprimento e largura, 

respectivamente, para pupunha com semente. Já Martel (2002) cita que a pupunha varia de 1,5 

a 8,0 cm de comprimento e 1,5 a 9,0 cm de diâmetro. 

O peso médio da polpa foide 6,65 g, máximo 8,14 g e mínimo 5,21 g. Enquanto que o 

peso da casca obteve valores médios de 1,38g, valor mínimo de 1 g e máximo de 1,77g. 

Carvalho e Muller,(2005) encontraram peso do fruto de pupunha com semente de 21,7g. 

O rendimento médio obtido da polpa foi de 80,43%, com valor mínimo de 70,35%e 

máximo de 91,88%. Os rendimentos foram diferentes dos valores médios encontrados por 

Carvalho e Muller,(2005) que obtiveram rendimento de 75,8% para polpa e 13,1% para casca 

e Ferreira e Pena (2003) de 72,3% para polpa, em virtude dos frutos analisados possuírem 

sementes. Com base nesse autor o rendimento encontrado nessa pesquisa é considerado alto, 

devido à ausência de sementes. Entretanto, o baixo rendimento percentual de polpa não se 

constitui em característica que inviabilize a utilização de uma determinada espécie, seja como 

fruta fresca ou para aproveitamento industrial. 

A Tabela 2 mostra a caracterização físico-química da polpa e casca de pupunha sem 

semente. 

Análises Valor médio Valor mínimo 
Valor 

Maximo 
Desvio padrão 

Peso total (g) 8,28 6,54 10,01 0,75 

Comprimento (cm) 3,022 2,2 3,3 0,127 

Diâmetro (cm) 1,963 1,7 2,15 0,118 

Peso da polpa (g) 

Peso da casca (g) 

6,65 

1,38 

5,21 

1,00 

8,14 

1,77 

0,65 

0,19 

Rendimento de Polpa (%) 80,43 70,35 91,88 4,98 
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Tabela 2. Caracterização físico-química da polpa e casca de pupunha. 

Análises Componentes (valores médios) 

Polpa  Casca 

Umidade (%)b.u 41,7  52,8 

Acidez (%) 17,4  9,37 

Sólidos solúveis (°Brix) 2,33  - 

pH  6,2  6,1 

Cinzas (%) 3,7  2,3 

Fonte: Resultados da pesquisa (2013). 

 

Verifica-se na Tabela 2 que a pupunha in natura apresentou umidade de 41,7%, valor 

este abaixo do encontrado por Ferreira e Pena (2003) que analisaram fisico-quimicamente 

pupunhas in natura (68,5%,), cozidas (64,8 %) e farinha (5,3%) e por Andrade et al., (2003) 

que foi de 46,0% para pupunha in natura.  

A acidez por sua vez foi de 17,4% para a polpa e 9,37% para a casca.Yuyamaet al., 

(2008) realizaram análises para frutos de tucumã encontrou acidez de 0,32% valores estes 

bem abaixo do encontrado para pupunha.Carvalho et al. (2003) encontrou para o bacuri acidez 

de 1 a 4%. 

 A polpa de pupunha apresentou sólidos solúveis totais de 2,33 °Brix valores este 

baixo quando comparados para outras frutas. Resende et al. (2010) encontrou sólidos solúveis 

de 4 a 7,8°Brix para o morango; Carvalho et al. (2003) encontrou para o bacuri sólidos 

solúveis de 11 a 13°Brix. 

Verifica-se na Tabela 2 que o pH  foi de 6,2 e 6,1 para a polpa e a casca 

respectivamente. Isso mostra que os componentes da pupunha podem ser considerados como 

um alimento pouco ácido (pH> 4,0) o que a torna suscetível ao crescimento microbiológico. 

Carvalho et al., (2005) obtiveram valor de pH de 3,75 para farinha da polpa da pupunha, valor 

este bem diferente ao encontrado nesta pesquisa. Entretanto Carvalho et al., (2009) obteve 

valor de pH semelhante (6,16).  

O teor de cinzas para a pupunha in natura e casca foram de 3,7 e 2,3%, 

respectivamente e foram acima dos valores encontrados por Ferreira e Pena (2003) que 

encontrou para a pupunha com caroço in natura valor de 0,5% e Carvalho et al., (2009) que 

obteve 1,53% para a pupunha. Andrade et al. (2003) encontraram teor de cinzas de 0,72 

(g/100g) para frutos de pupunha. Já a casca da pupunha apresentou valores médios de cinzas 

de 2,3%. 

 

4. CONCLUSÕES 
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Conclui-se através do rendimento em polpa e características físico-químicas da polpa e 

casca que a pupunha apresenta um enorme potencial para utilização agroindustrial, na 

fabricação de diversos produtos utilizando-se a polpa e subprodutos de pupunha.Houve uma 

grande variação das características físico-químicas quando comparado com outros autores.  
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RESUMO 

 

Bragança é banhada pelo Rio Caeté, cujo estuário localiza-se na porção central do Litoral do Salgado, 

na microrregião Bragantina, constituindo a Planície Costeira Bragantina do Estado do Pará. A cidade 

situa-se a 29m de altitude nas coordenadas 01º06’S e 46º77”W.A praia de Ajuruteua é considerada 

uma das praias mais belas do Nordeste Paraense, localiza-se na Península Bragantina a 36 km da 
cidade de Bragança-PA, apresentando aproximadamente, 2,5 km de extensão. O trabalho apresenta 

uma análise empírica dos impactos ambientais que ocorrem na praia de Ajuruteua-Pa, provocados pelo 

processo de expansão urbana ao longo dos últimos 30 anos. A partir de levantamento in loco 
verificou-se que os impactos estão sendo provocados pela ocupação desordenada e a construção da 

rodovia PA 458 na região costeira, assim provocando processos erosivos, atrapalhando a dinâmica 

natural das relações biológicas, visando identificar os problemas decorrentes das modificações do 
espaço, utilizando por meio de visita técnica com dois pontos de coleta, o primeiro nas proximidades 

do furo do Taici e o segundo nas dunas, verificou-se que com a criação da rodovia causou a 

interrupção no fluxo natural de nutrientes, dessa forma causando um déficit da vegetação local, 

atualmente chamado de “bosque anão”, nas dunas a implantação de ruas e edificações, ocasionou a 
estagnação da dinâmica natural das dunas, realizadas através das correntes de ar (vento). Para 

amenizar os problemas ocasionados pelas modificações antrópicas, as politicas ambientais 

concomitantemente com as entidades responsáveis atuariam de forma mais precisa nas questões 
ambientais, culturais e sociais. 

 

Palavras-chave: Praia de Ajuruteua. Impactos ambientais. Ocupação desordenada. Rodovia PA 458. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas litorâneos, nos últimos tempos 

ocasionou sérios impactos, resultando não só na degradação do meio natural, como também 

na degradação social, econômica e cultural das comunidades tradicionais destas áreas, onde o 

efeito da urbanização sobre os ecossistemas tem provocado uma intensa degradação dos 

recursos naturais (SALES, 2006).   

Este artigo discute os impactos ambientais causados pela construção da rodovia PA-

458 e ocupação desordenada na Praia de Ajuruteua (S049 881’ W4636 187’). Estudos feitos 

por (BARBOSA, V. M. et al 2007), (El-Robrini & Souza Filho) entre outros mostram que o 
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desenvolvimento de pesquisas sobre o impacto ambiental no meio ambiente costeiro da bacia 

do caeté pela ocupação desordenada é de suma importância para a preservação do ecossistema 

natural, uma vez que se encontra frágil no que diz respeito às ações antrópicas e/ou naturais.  

No nordeste paraense, está situada a Planície Costeira Bragantina que, por sua vez, 

encontra-se inserida na bacia Bragança-Viseu, a qual possui um regime neotectônico 

distensivo e juntamente com as flutuações do nível do mar, vem controlando a evolução da 

paisagem desta região. Segundo (BARBOSA, V. M. et al 2007) a Praia de Ajuruteua possui 

cerca de 2,5 km de extensão e a ocupação se dá a partir dos primeiros 500m acima da linha de 

preamar de sizígia sendo esta habitada por cerca de 392 moradores permanentes que são em 

sua maioria pescadores e/ou comerciantes, mas também há a presença de edifícios construídos 

somente para serem usados em algumas épocas do ano (férias, feriados, fins de semana entre 

outros).  

Esta região de paisagens exuberantes é uma das praias mais frequentadas por turistas 

de várias partes do Brasil e principalmente do litoral amazônico (BARBOSA, et al 2007), 

contudo o aumento do nível do mar, (em decorrência das macromarés) e a ocupação 

desordenada das edificações locais (casas, bares e pousadas) são fatores que contribuem com 

o estado erosivo em que se encontra a região em questão.  

Esta planície é caracterizada por uma dinâmica significativa, na qual seus ambientes 

sofrem transformações temporais de curtos, médios e longos períodos, sobretudo, por tratar-se 

de uma costa transgressiva, dominada por macromarés semidiurnas, além de apresentar 

problemas relacionados à ocupação desordenada (Praia de Ajuruteua e Vila dos Pescadores), 

o que vêm afetando suas praias, dunas e manguezais (BARBOSA, V. M. et al 2007).  

É importante destacar a grande biodiversidade presente no manguezal, de acordo com 

(NASCIMENTO, J.R et al.) a fauna composta por invertebrados, é a mais abundante no 

ecossistema de manguezal. Neste contexto, situa-se a praia de Ajuruteua, também chamada de 

Campo do Meio, que margeia os manguezais adjacentes. (BARBOSA, et al 2007).  

A planície de Ajuruteua por se tratar de um ecossistema com exuberantes paisagens e 

ser frágil, está sendo diretamente afetado pelas construções desordenadas, que na região é 

bastante abundante, assim como a construção da rodovia PA 458, que acaba trazendo distintos 

problemas ambientais ao local. O presente artigo visa identificar os problemas decorrentes das 

modificações no espaço. 

 

2. A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA PA-458 
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O acesso à praia de Ajuruteua ocorre por via marítima ou terrestre, pela rodovia PA-

458, que comunica o centro de Bragança com a praia de Ajuruteua. A construção desta 

rodovia estadual foi iniciada na segunda metade da década de 1970 e concluída em 1983. A 

colonização de Ajuruteua ocorreu a partir de 1987 (MANESCHY, 1995).  

Nos últimos anos, a expansão urbana desordenada e o crescimento turístico nesta 

praia, que em Julho de 2004 apresentou um significativo número de visitantes, o que tem 

contribuído para a degradação no local, e estes problemas vem sendo agravado pela ausência 

de atuação de políticas econômicas/ambientais, em consequência do descaso das autoridades 

competentes que não planejam de maneira racional o turismo na região (Ex. loteamento e 

construção de edificações sobre campos de dunas e zona de manguezal, falta de infraestrutura 

e serviços, entre outros), assim como pela falta de gerenciamento costeiro estadual e 

municipal, ao mesmo tempo em que a praia aporta uma riqueza significativa de recursos 

naturais, garantindo suas potencialidades turísticas. 

 

1.1 A OCUPAÇÃO DESORDENADA  

  

A ocupação desordenada se constitui num dos processos geradores de impactos, a ocorrência 

desses processos é induzida por meio de atividades como o desmatamento, construção de 

obras ou expansão de cidades (SILVA, 2000). Para Paranhos (2005) et al, o que mais 

contribui para a poluição e contaminação dos cursos d’água, e a ocupação dos espaços rurais e 

urbanos sem um adequado planejamento visando o equilíbrio entre o ambiente e sua 

utilização, é a ocupação desordenada. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Bragança é banhada pelo Rio Caeté, cujo estuário localiza-se na porção central do 

Litoral do Salgado, na microrregião Bragantina, constituindo a Planície Costeira Bragantina 

do Estado do Pará. A cidade situa-se a 29m de altitude nas coordenadas 01º06’S e 46º77’W 

(IBGE). 

A praia de Ajuruteua é considerada uma das praias mais belas do Nordeste Paraense, 

localiza-se na Península Bragantina a 36 km da cidade de Bragança-PA, apresentando 

aproximadamente, 2,5 km de extensão (MONTEIRO, et al 2009). A construção da rodovia 

PA-458 entre a cidade de Bragança e a praia de Ajuruteua, possibilitou a expansão 
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populacional, o início do turismo sem planejamento e consequentemente a exploração e 

degradação dos recursos naturais da região através da ocupação de áreas de manguezais e 

campo de dunas. 

As análises dos impactos foram realizadas na Planície de Ajuruteua-PA, onde as 

observações foram feitas por visita técnica, com dois pontos de coleta. O primeiro ponto deu-

se nas proximidades do furo do Taici, nos primeiros 17 km de estrada (Figura 1), o segundo 

nas mediações das dunas. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

   

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 A avaliação de Impacto ambiental pode ser definida como estudos realizados para 

identificar e interpretar, assim como para prevenir, as consequências ou efeitos ambientais 

que determinadas ações, planos, programas ou projetos podem causar à saúde e ao bem estar 

humano e ao entorno. 

São várias as definições para a avaliação de impactos ambientais, segundo Neto 

(2007), a avaliação de impacto ambiental é um instrumento de planejamento ou de prevenção do 

dano ambiental que pode ser definido no âmbito das políticas públicas, usualmente associado a 

alguma forma de processo decisório, como o licenciamento ambiental, com o objetivo de formular 

e analisar a viabilidade ambiental de um projeto, plano ou programa. 

 

3.1. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA CONSTRUÇÃO DA 

RODOVIA PA-458 
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A rodovia PA-458 teve seu processo de construção iniciado em 1974, mas somente na 

década de 90 foi de fato concluída. Tal construção facilitou o acesso de turistas à praia, no 

entanto foi efetuada sem nenhum planejamento e/ou avaliação de impactos e sem 

cumprimento à legislação ambiental. A estrada atravessa uma área de cerca de 36 km de 

manguezal, desmatando cerca de 86 hectares de floresta, além de soterrar canais e igarapés, a 

água das chuvas não é suficiente para deixar o manguezal em suas condições adequadas 

posteriormente, capacidade biológica .  

Com base no que foi observado constatou-se que a agressão ao meio ambiente causada 

pelo aterramento do manguezal para construção da rodovia PA– 458 foi altamente prejudicial 

ao meio, pois a rodovia possui um aterramento de cerca de 1m de altura, ao lado direito da 

margem encontra-se o Rio Caeté, biologicamente desenvolvido, comparado ao lado esquerdo 

por onde corre o rio Taperaçú, onde tem-se a formação de Bosque Anão, com coordenadas S 

0º57’29,1” W 46º43’57,3”, uma área de manguezal atrofiado, afetado pela ausência do fluxo 

de agua, sedimentos e nutrientes que não conseguem ultrapassar a estrada asfaltada 

impedindo o desenvolvimento do lado esquerdo da Rodovia. Esta troca de sedimentos que 

anteriormente acontecia diariamente com a dinâmica das marés, atualmente se dá apenas no 

primeiro semestre do ano nas chamadas marés de sizígia, conforme mostram as figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2- Diferença do desenvolvimento da vegetação. 
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Figura 3 - Formação de Bosque Anão  

 

O que poderia ser considerada uma ação mitigadora para o problema seria a criação de 

aberturas na rodovia em pontos estratégicos o que liberaria parcialmente o fluxo de água entre 

os dois rios, o projeto seria de difícil manutenção se considerarmos que há um grande fluxo 

de sedimentos durante o encontro dos rios.  

Durante a coleta de dados foi observado que a região da praia de Ajuruteua e os 

manguezais possuem uma gama de espécies tanto de fauna quanto de flora e a conservação 

desse ecossistema é de suma importância para que as espécies nativas da região sejam 

preservadas e o meio ambiente costeiro da bacia do caeté ainda perdure por muito tempo para 

que ha produção de conhecimento científico. 

 

3.2 AÇÕES ANTRÓPICAS E MODIFICAÇÕES NO MEIO AMBIENTE COSTEIRO  

 

“As zonas costeiras são espaços de transição entre os ecossistemas terrestres e os 

ecossistemas marinhos, e são compostas de vários elementos integrados a dois sistemas 

principais: o SISTEMA NATURAL (físico e biológico) e o SISTEMA 

SOCIOECONÔMICO” (PEREIRA, L et al. 2006.)  

A problemática da ocupação desordenada prejudica o ambiente costeiro de diversas 

maneiras e principalmente com a poluição proveniente das residências existentes na região, 

uma ação que poderia solucionar essa questão, seria o remanejamento de parte da população e 

remoção das casas que não são habitadas durante todo o ano medida que vem sendo estudada 

por órgãos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), 

mas partindo da ótica social torna-se inviável se considerarmos o número de pessoas que 

dependem da pesca e outras atividades realizadas no mar/praia, contudo a aplicação de ações 
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mitigadoras são de suma importância para no mínimo reduzir o impacto ambiental gerado 

pela urbanização. 

As cadeias de dunas são limitadas a sul por manguezais de intermaré e a norte pela 

planície arenosa, perfazendo uma área de 6,4 km
2
 (El-Robrini & Souza Filho). Na praia de 

Ajuruteua as ações antrópicas (principalmente a ocupação desordenada), causaram o 

afastamento considerável da cadeia de dunas existentes na área, e a presença dos edifícios 

resultantes da urbanização desordenada no ecossistema, atrapalhando a dinâmica das dunas, 

que a mesma serve como barreira natural para o arrefecimento da força das ondas sobre a 

praia. Conforme as figuras 4 e 5. 

 

 
Figura 4 - Edificações sobre as dunas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Ocupações desordenadas 
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Outros fatores também contribuem para a agressão do meio ambiente em questão. 

Como consequência da ocupação desordenada, também podemos destacar a poluição com 

resíduos sólidos proveniente das residências ali estabelecidas (Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Resíduos sólidos 

 

A região de Ajuruteua é caracterizada pela presença de vegetação de restinga, cercada 

por um terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto de plantas herbáceas. Na tentativa 

de urbanização local, a criação das vias urbanas (ruas) na praia de Ajuruteua e na Vila dos 

Pescadores trouxe novos tipos de vegetação (vegetação pioneira), de acordo com a figura 7.  

A vegetação de restinga (Figura 8) disputa espaço com essa vegetação pioneira que 

não é natural dessa região e é um tipo de vegetação de fácil reprodução que acaba ocupando o 

espaço da vegetação nativa. 

 
Figura 7 – Vegetação pioneira proveniente de outras regiões. 
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Figura 8 – Vegetação de Restinga 

 

5. CONCLUSÕES 

  

 Com base nos aspectos apresentados anteriormente, pode-se notar que os seguintes 

ecossistemas estão sendo prejudicados pelas ações antrópicas, que por sua vez o desequilíbrio 

afeta a população local, assim como as relações ecológicas, principalmente no que diz 

respeito à construção da rodovia PA 458 que deu inicio a um processo de problemas que vem 

sendo acarretado até os dias de hoje. Sendo assim, há uma grande necessidade de intervenção 

humana com políticas ambientais, culturais e sociais para a preservação do meio. 
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RESUMO 

 
O trabalho teve como objetivo realizar a avaliação econômico-financeira de um Sistema Agroflorestal 
(SAF) no município de Santa Bárbara-PA, com vistas à verificação da viabilidade econômica do SAF, 

para definir novas alternativas de produção para os pequenos produtores da região amazônica. Os 

dados para análise econômica foram obtidos em Sistema Agroflorestal implantado no Parque 

Ecológico de GUNMA, localizado no município de Santa Bárbara (PA). Para fins de análise 
econômica utilizou-se a receita com a produção de feijão caupi, 1440 Kg no 1

o
 ano em 10/2004, a 

projeção de produção média do cupuaçu de 951 frutos por hectare a partir do 6
o
 ano e a estimativa de 

receita com a produção das espécies florestais meliaceae (mogno, mogno africano e cedro australiano) 
no desbaste da madeira no 15

o
 ano com uma produção de 42 m

3
 /ha e no 25

o
 ano.  A viabilidade 

econômica da produção do sistema agroflorestal foi realizada, através dos seguintes critérios de análise 

econômica: Valor Presente Liquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Beneficio Custo 

(Rb/c) e Ponto de Equilíbrio (PE), utilizando-se uma taxa de atratividade de 10% ao ano. O custo com 
investimento na aquisição do lote foi item que mais onerou o custo de produção do projeto, em 

seguido pelos custos com serviços com mão-de-obra e com a aquisição de insumos, respectivamente.  

Apesar do SAF já produziu renda a partir do primeiro ano com a produção da colheita do feijão no 
valor de R$ 2016,00, foi observado fluxo de caixa negativo até o quinto ano, sendo esperado, a partir 

do sexto ano fluxo de caixa positivo com a produção de cupuaçu com receita de R$ 1.616,00, no 

décimo terceiro com o desbaste, até vigésimo quinto ano com o corte do restante da madeira com uma 
rentabilidade liquida de R$ 138.258,76. Os resultados encontrados demonstraram a viabilidade 

econômica do sistema agroflorestal pelos resultados dos três indicadores econômicos, VPL (R$ 

25.272.90), TIR (18,60%) e Rb/c (2,71). Já para cobrir os custos do SAF os produtores necessitam 

comercializar somente 36,93% da produção.  
 

Palavras-Chave: Sistemas agroflorestais. Parque Ecológico de GUNMA. Desenvolvimento 

sustentável. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade um dos itens fundamentais da política ambiental do Estado do Pará, 

reside no estimulo as ações de reflorestamento com objetivo de recuperar as extensas áreas de 

mata secundárias não produtivas para diminuir a pressão sobre a floresta remanescente e ao 

mesmo tempo melhorar as condições sociais e econômicas das comunidades envolvidas na 

atividade madeireira.  
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Nesse sentido, são necessários estudos sobre novos modelos produção sustentado de 

espécies florestais que possibilite sua exploração em longo prazo, mas que ao mesmo tempo 

produza renda com o plantio de novas culturas, como por exemplo em Sistemas 

Agroflorestais (SAFs). Os Sistemas agroflorestais (SAFs) são modelos antigos de exploração 

de espécies florestais com cultivos agrícolas ou animais que vem sendo testado pelos 

pesquisadores como uma forma de exploração da terra na região. Entretanto, mesmo assim, 

este tipo de exploração carece de diversos estudos para poder ser oferecido com maior 

segurança para as comunidades, dentre estes podemos citar, análise de rentabilidade 

econômica, estudos sobre a oferta e demanda formação de preços e equilíbrio de mercado, 

para os produtos oriundos dos SAFs. 

Segundo Sanguino (2004), atualmente são poucos os estudos existentes sobre 

investimentos financeiros em projetos agroflorestais (SAFs), e que contemplem informações 

sobre os custos de implantação e manutenção, comercialização da produção e rentabilidade 

financeira. Evidencia-se a escassez de informações sobre quais espécies arbóreas e, qual a 

densidade plantio, deve ser introduzida no sistema em combinação com as culturas agrícolas, 

formando, a unidade de produção agroflorestal. As pesquisas existentes dão ênfase e 

objetivam, basicamente, demonstrar a viabilidade técnica agrossilvicultural, tratam ainda do 

caráter sociológico e antropológico das comunidades, não mensurando a viabilidade 

econômica e social. 

  Dentro deste contexto, o presente trabalho visou realizar a avaliação econômico-

financeira de um Sistema Agroflorestal (SAF) no município de Santa Bárbara-PA, com vistas 

à verificação da viabilidade econômica do SAF, para definir novas alternativas de produção 

para os pequenos produtores da região. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Os dados para análise econômica foram obtidos em Sistema Agroflorestal implantado 

no Parque Ecológico de GUNMA, localizado no município de Santa Bárbara (PA).  

A análise econômica foi realizada em área de 1,7 ha de um Sistema Agroflorestal 

formado com mogno (Swietenia macrophylla King), mogno africano (Khaya ivorensis A. 

Chev.), cedro australiano (Toona ciliata var. australis M. Roem), cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum Schum) e Feijão Caupi (Vigna unguiculata [L.] Walper).  

O projeto foi implantado em 06/2004 com o plantio das espécies florestais meliaceas 

(mogno, mogno africano e cedro autraliano) e do feijão caupi, o cupuaçu foi plantado 03/2005. 
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As espécies florestais foram plantados em sistema florestal, plantadas no espaçamento de 4m x 

3m, isto é, 3m entre plantas da mesma linha e 4m entre as linhas, medindo 18m de 

comprimento por 12m de largura no espaçamento (4m x 3m), cada parcela experimental 

compõem-se de 56 (Figura 1). 

Os dados básicos utilizados na avaliação econômica do Sistema Agroflorestal (custos 

e receitas) foram obtidos com as receitas da produção de feijão caupi, 1440 Kg no 1
o
 ano em 

10/2004, com a projeção da produção média do cupuaçu de 951 frutos por hectare a partir do 

6
o
 ano (MARQUES, 2001) e com a estimativa de receita da produção das espécies florestais 

meliaceas (mogno, mogno africano e cedro australiano), horizonte de planejamento de 25 anos, 

no desbaste da madeira no 15
o
 ano com uma produção de 42 m

3
 /ha e no 25

o
 ano, período em 

que se realiza a exploração florestal das espécies madeireiras na idade ótima de corte 98 m
3
/hA 

(SANGUINO, 2004) e a definição do período de tempo para a exploração florestal do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2002),  Instrução 

normativa n
o
 4, que dispõe que o ciclo de   corte rotacional das espécies madeireiras, não 

deverão ser inferior a 25 anos. Foi considerado o rendimento da madeira de 2,0 m
3
 em tora 

para 1 m
3
 de madeira beneficiada ( SANTANA, 2002). Considerou-se também R$ 1,40 o valor 

do kg do feijão, R$ 1,0 a unidade do cupuaçu e R$ 1.246,16 o preço do m
3
 da madeira de alto 

valor econômico na Amazônia Legal (PEREIRA et aI, 2010).       

 

3.1. MODELO DE ANÁLISE 

   

Figura 1 – Arranjo espacial da distribuição dos Sistemas Agroflorestais na área de estudo em Santa Bárbara-PA. 
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 A taxa de desconto escolhida para avaliação econômica foi utilizada a taxa efetiva de 

10% ao ano, por ser uma das mais utilizadas pelo setor florestal brasileiro, que 

tradicionalmente trabalha com taxas entre 6 e 12 % (LIMA JUNIOR; REZENDE; 

OLIVIERA, 1997).  

 Uma análise de sensibilidade foi conduzida para determinar o comportamento do 

VPL e da TIR, considerando cenários de redução das receitas e de aumento dos custos. Para 

verificar a viabilidade econômica da produção do sistema agroflorestal, foram utilizados os 

seguintes critérios de análise econômica: 

 

3.2. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 

De acordo com Rezende; Oliveira (2001), o VPL pode ser expresso pela seguinte 

fórmula: 

                                                        

Onde: R j = Receitas oriundas do projeto no ano j; C j = Custo do projeto no ano j; n = Vida 

útil do projeto; VPL > 0 - Empreendimento é viável economicamente (Receita > Custo); 

VPL < 0 - O Empreendimento é inviável (Receita < Custo); VPL = 0 - Não há lucro, receitas 

são suficientes para cobrir as despesas; 

 

3.3. RELAÇÃO BENEFICIO CUSTO (RB/C) 

      

O índice é calculado por meio da seguinte fórmula (WOILER; MATHIAS (1996): 

   )()(
/

iVCiVBR CB
   

Em que: VB(i) = valor atual dos fluxos de benefícios à taxa de desconto i; VC(i) = valor atual 

dos custos à taxa de desconto i. 

 

3.4. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Segundo Rezende; Oliveira (2001), a TIR pode ser expressa pela fórmula:  
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Onde: i = Taxa interna de retorno; R j = Receitas oriundas do projeto no ano j; C j = Custos 

do projeto no ano j; n = Vida útil do projeto. 

 

3.5. PONTO DE EQUILÍBRIO (PE) 

 

O ponto de equilíbrio representa o ponto neutro de resultado, ou seja, abaixo dos 

valores ou de certa quantidade de produtos demandados, a empresa tira o prejuízo; acima 

lucro. De acordo com FIGUEIREDO e CAGGIANO (1997), a formula para cálculo do ponto 

de equilíbrio é: 

  

PE = CFT / MCU 

 

Onde: PE: Ponto de Equilíbrio; CFT: Custos fixos; MCU: Margem de contribuição Unitária. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em conformidade com os resultados apresentados na Tabela 1, observa-se que item 

que mais onerou o custo de produção do projeto foi, investimentos com a aquisição do lote 

(39,21%), o segundo foi o custo com serviços com mão-de-obra (30,42 %), e o terceiro foi o 

custo com insumos (30,37 %), respectivamente. Sanguino (2004) estudando a cultura do 

maracujá em sistema agroflorestal, com mogno, cupuaçu e pimenta-do-reino, no município de 

Tomé-Açu, verificou que o item custo de mão-de-obra foi o fator de maior peso na 

composição dos custos de produção do sistema, seguido do fator insumo.  

As Tabelas 1 e 2 mostram o custo de produção e o fluxo de caixa para o sistema de 

produção estudado, calculado para cada ano, durante o horizonte de planejamento de 

produção de 25 anos. De acordo com os resultados, observa-se que apesar do SAF já produzir 

renda a partir do primeiro ano com a produção da colheita do feijão no valor de R$ 2016,00, o 

projeto apresenta fluxo de caixa liquido negativo igual a R$ -9.181,60, ou seja, as receitas não 

cobriram as despesas provenientes do investimento com a aquisição do lote, com serviços de 

mão-de-obra e insumos advindas da implantação do projeto, o mesmo acontecendo do 

segundo a até o quinto ano com fluxo de caixa negativo de R$ -1945,00. Entretanto, a partir 

do sexto ano espera-se um inicio de fluxo de caixa positivo com a produção de cupuaçu com 

receita de R$ 1.616,00. No décimo terceiro com o desbaste da madeira e produção com 

desbaste de 30% das árvores o projeto inicia um período de boa rentabilidade até o vigésimo 
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quinto ano com o corte do restante da madeira com uma rentabilidade liquida de R$ 

138.258,76. 



 

 

132 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências 
Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

TABELA 1 – CUSTOS DE PRODUÇÃO RELATIVOS A 1,7 HA DO SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF). 

  Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

TABELA 2 – FLUXO DE CAIXA PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO DE INVESTIMENTO  DE 1,7 HA DO SISTEMA 

AGROFLORESTAL (SAF).  

Especificação Ano 0 Ano 1 a 5 Ano 6 Ano 7 a 11 Ano 12 Ano 13 a 17 Ano 18 Ano 19 a 23 Ano 24 

I – Entrada          

a) Valor da Produção 2016 0 1616 8080 1616 79384,8 1616 8080 139939,72 

Total (A) 2016 0 1616 8080 1616 79384,8 1616 8080     139939,72 

II – Saída          

a) Investimentos 8500         

b) Serviço 763 850 162 810 162 1381,2 162 810 1494 

c) Insumo 1934,6 1095 187 935 187 935 187 935 187 

Total (B) 11197,60 1945 349 1745 349 2316,2 349 1745 1681 

IIII - Benefício          

Benefício liquido (A - B) -9181,6 -1945 1267 6335 1267 77068,6 1267 6335 138258,769 

  Fonte: Resultados da Pesquisa

Elemento de custo Ano 0 Ano 1 a 5 Ano 6 Ano 7 a 11 Ano 12 Ano 13 a 17 Ano 18 Ano 19 a 23 Ano 24 Total 

1. Investimentos 8500         8500 

2. Serviço 763 850 162 810 162 1381,2 162 810 1494 6594,2 

3. Insumos 1934,6 1095 187 935 187 935 187 935 187 6582,6 

Total           21677 
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Os dados da análise de viabilidade econômica do sistema agroflorestal VPL, TIR, Rb/c 

e PE, a taxa de 10% de ao ano são apresentados na Tabela 3. 

TABELA 3 – INDICADORES DE DECISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA 

AGROFLORESTAL. SANTA BÁRBARA-PA, 2011. 

Indicadores de Decisão Sistema Agroflorestal 

VPL (R$) 25.272,90 

TIR (%) 18,63% 

R b/c 2,71 

PE (%) 36,93 

 Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A viabilidade econômica do sistema de produção agroflorestal pelo método do valor 

presente liquido (VPL) é indicada pela diferença positiva entre receitas e custos, atualizados 

de acordo com a taxa de 10% ao ano. O Gráfico 1 mostra a curva do VPL de acordo com as 

variações na taxa de desconto. Observe que para a taxa de 10% ao ano, utilizada nesta 

avaliação, O VPL obtido de R$ 25.272,17 (Tabela 3) e que, como esperado, esse valor 

decresce à medida que essa taxa aumenta. É possível verificar que o VPL será positivo até 

uma taxa de desconto de 18% (VPL=R$ 870,55), dando segurança a este investimento 

(SAFs). Taxas de desconto maiores que esta inviabilizam o sistema agroflorestal, sendo então 

melhor investir em outras alternativas potencialmente mais rentáveis. Resultados positivos de 

VPL também foram obtidos por Sanguino et al. (2007), realizando a avaliação econômica de 

sistemas agroflorestais no Estado do Pará. 
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Gráfico 1-  Curva do Valor presente Líquido (VPL) de acordo com   as variações na taxa de desconto.  

 

A Gráfico 2 apresenta a análise de sensibilidade do VPL sobre a variação da receita, 

nota-se que mesmo uma redução de 60% sobre as receitas não tornaria a produção do sistema 

agroflorestal inviável, ou seja, caso ocorra uma queda de 60% no preço, a produção  do 

sistema agroflorestal, ainda apresentaria um valor presente liquido positivo (VPL= R$ 

1.228,42). 

 

Gráfico 2 - Análise de sensibilidade do Valor Presente Líquido (vpl) às variações de redução de receita.  
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Quanto à análise de sensibilidade do VPL em relação ao custo (Gráfico 3), é possível 

verificar que o aumento de até 40% não inviabiliza o sistema agroflorestal  (VPL= 

R$3.322,71). Com relação a análise de sensibilidade para as variações de receitas e custos, o 

sistema agoflorestal torna-se inviável com redução de 70% das receitas e  50% de aumento 

dos custos.  

.  

 
Gráfico 3 - Análise de sensibilidade do Valor Presente Liquido (vpl) às variações de aumento de custo 

 

A taxa interna de retorno de um projeto, também chamada de eficiência marginal de 

um capital, é taxa de desconto que iguala o valor atual das receitas futuras ao valor dos custos 

futuros do projeto, ou seja, é a taxa média de crescimento de um investimento 

(TSUKAMOTO FILHO, 2003). 

A TIR do presente investimento foi de 18,63% ao ano (Tabela 3). Esse valor é 

próximo aos determinados em avaliações econômicas de produção florestais com teca 

(TSUKAMOTO FILHO, 2003) e eucalipto (SILVA et al. 1997), em que a TIR foi de 15,1 %  

e 14% ao ano, respectivamente. 

Os resultados da TIR do presente estudo, da ordem de 18,63%, atestam a viabilidade 

do sistema agroflorestal, uma vez que a TIR foi superior a taxa de juros de 10% ao ano, que 

representa o custo de oportunidade dos recursos do FNO empregados em atividades da 

pequena agricultura e SAF na Amazônia (SANGUINO, 2007). Vale salientar que neste caso, 

as decisões de aceitação ou rejeição do projeto são perfeitamente coincidentes com aquelas 

obtidas quando se aplica o VPL, dado a independência do projeto. 
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O valor encontrado para a TIR demonstra que as receitas descontadas seriam 

superiores aos custos descontados, mesmo se o mercado trabalhasse com taxas superiores a 

10% ao ano, até o limite de 18,63 % ao ano. 

 

5. CONCLUSÃO 

 O custo com investimento na aquisição do lote foi item que mais onerou o custo de 

produção do projeto, em seguido pelos custos com serviços com mão-de-obra e com a 

aquisição de insumos, respectivamente. Apesar do SAF já produziu renda a partir do primeiro 

ano com a produção da colheita do feijão no valor de R$ 2016,00, foi observado fluxo de 

caixa negativo até o quinto ano, sendo esperado, a partir do sexto ano fluxo de caixa positivo 

com a produção de cupuaçu com receita de R$ 1.616,00, no décimo terceiro com o desbaste, 

até vigésimo quinto ano com o corte do restante da madeira com uma rentabilidade liquida de 

R$ 138.258,76. 

Os resultados encontrados demonstraram a viabilidade econômica do sistema 

agroflorestal pelos resultados dos três indicadores econômicos, VPL (R$ 25.272,90), TIR 

(18,63%) e Rb/c (2,71). A análise de sensibilidade mostra que o VPL e a TIR são mais 

sensíveis às variações nos aumentos dos custos do que com redução das receitas do SAF. 
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RESUMO 

 

Os Geossistemas, objeto de estudo da Geografia Física tem sido bastante utilizado para subsidiar as 

propostas nos processos de uso e ocupação das terras. Na era da informática, a tecnologia tem um papel 
fundamental de agilizar o acesso à informação que hoje é difundida em velocidades cada vez mais rápidas, 

nesse sentido a gestão publica deve atualizar-se e fazer uso de ferramentas que possibilitem uma melhor 

tomada de decisão; para tanto, uma visão global dos acontecimentos é de fundamental importância, para que 
se possa resolver um problema qualquer de maneira eficaz, surge então as Geotecnologias  que são novas 

formas de analise espacial; Este trabalho faz uma breve categorização  de Geosistemas e Geotecnologia e 

como elas  podem  auxiliar a gestão publica em sua tomada de decisão.  

 
Palavras Chaves: Bosque Rodrigues Alves. Geosistema. Geotecnologia. Gestão Publica. Tecnologia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização da teoria dos Geosistemas é discutida por diversos autores, entretanto na 

Geografia é Antônio Christofoletti quem melhor sintetiza esta vertente de análise espacial a 

partir da década de 1960, porém a idéia de Sistemas já era discutida em outras disciplinas, em 

particular na biologia com Ludving Bertalanffy nos anos de 1930. 

O Geosistema é uma categoria de análise geográfica que parte do principio de que os 

fenômenos seguem um encadeamento e co-relação, a análise de uma visão geral tenta abarca 

os acontecimentos  de uma forma  que se possa  integrar nossos conhecimentos em uma 

equipe multidisciplinar por exemplo. Cada profissional, em sua área deve contribuir de acordo 

com diretrizes e metas da instituição em que exerça suas atribuições; assim uma visão geral e 

em conjunto deve necessariamente contornar determinada situação.  

Para contribuir com a equipe multidisciplinar, surge o papel da Geotecnologia que 

“amarra” a análise a um local, desta forma canaliza-se todas as forças  que serão concentradas 

para resolver um ou mais problemas de um determinado lugar; surge para tanto a necessidade 

da construção de um banco de dados que receberá contribuição de todos os profissionais que 

compõem a equipe multidisciplinar.   

A espacialização dos dados visa mostrar de forma objetiva um fenômeno qualquer, 

canalizar esforços e ajudar a melhorar a gestão publica com economia de recursos e tempo; a 
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delimitação espacial restringe e particulariza características locais, delimita determinados 

fenômenos e mostra o que acontece em determinada parte da Terra, nos convida a tentar 

desvendar os fatores que levaram até aquele evento.  

Mediante tal análise e como servidor público da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Belém do Pará - SEMMA; lotado no Departamento de Gestão de Áreas 

Especiais – DGAE, e visando a melhoria da gestão pública com o uso dos meios técnicos 

disponíveis, e com o objetivo de construir uma nova alternativa para atender anseios e 

demandas da sociedade, usando as tecnologias de análises espaciais, que ainda aparece de 

forma tímida nas políticas publicas  do município de Belém. 

 

2. HISTÓRICO DO BOSQUE RODRIGUES ALVES 

 

Em 25/08/1883 foi inaugurado o Bosque do Marco de Belém do Pará, inspirado no 

Bois de Boulogne
2
, uma área verde localizada em Paris / França; Foi idealizado pelo barão do 

Marajó José Coelho da Gama Abreu, um geógrafo da Amazônia , desde sua inauguração, o 

local passou a ser um espaço de encontro e lazer à população local, turistas e visitantes. 

A influencia externa (européia) à época das reformas estruturais e da inauguração 

definitiva do Bosque é evidente em obras publicas, nas quais se estabelecia o padrão de 

urbanização com ruas largas e áreas verdes, com a valorização da natureza como sinônimo de 

progresso e higiene.  

 

  Para a elite local, a Europa tornara-se o espelho de toda a modernização. Os valores 
estéticos –ideológicos  europeus, especialmente franceses eram transportados para a 

sociedade  amazônica, às idéias urbanísticas eram calcadas na  “cidade jardim” e no 

urbanismo de paris hausmaniana, o governador Augusto Montenegro e o intendente 

Antonio Lemos  eram os porta—vozes deste projeto. A cidade de Belém se recria 

ornamentando-se de jardins, bosques. Abrem-se grandes artérias, reproduzindo-se os 

amplos boulevards franceses. (BELÈM; 2006) 

 

Desde sua inauguração o bosque passou por diversas reformas e adequações; sendo 

varias vezes fechado ao publico. A principal reforma ocorre de 1900 a 1903 sob o comando 

de Antônio Lemos, a configuração das trilhas datam desta época, inclusive sendo usado seixo 

                                                        
2 Bois de Boulogne - é um parque localizado na cidade de Paris na França, possui cerca de 8,5 Km2 ,uma área  

quase seis vezes maior que o  Bosque Rodrigues Alves em Belém, Ocupa o lugar da antiga floresta de Rouvray. 

O Boulogne foi palco de diversos testes realizados pelo brasileiro Alberto Santos Dumont entre 1898 e 1903 

com seus inventos aeronáuticos. Assim como o Bosque Rodrigues Alves para Belém, o Bois de Boulogne é um 
refúgio para os moradores local realizarem várias atividades esportivas e de lazer e local de visita para turistas ou 

um simples passeio com a família.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rouvray
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_Santos_Dumont
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do leito do rio Tocantins, a construção da gruta, da cascata, dos lagos, também remontam à 

esta  época. O zoológico do bosque começa a funcionar em 1904, nesta ocasião havia chegado 

da Europa quatro viveiros de ferro.   

De 1907 a 1908 o projeto de iluminação do bosque é elaborado e concluído, em 1939 

o prefeito Abelardo Condurú fez alguns melhoramentos destacando-se a construção de um 

anfiteatro para aulas ao ar livre; Lopo de Castro em 1953 realizou o repovoamento do 

zoológico com animais exóticos, porém sem os devidos cuidados a maioria dos animais 

acabaram morrendo. 

Nos anos de 1983 e 1984 na gestão do governador Jader Barbalho e do prefeito 

Emanoel O`de Almeida, foram realizadas comemorações  do centenário do Bosque, inclusive 

sendo retomado os passeios de canoa e de charrete. Na administração de Almir Gabriel em 

1985 foi inaugurado o chalé de ferro que abriga hoje a administração do local, em 1988 na 

gestão do prefeito Coutinho Jorge o muro que circundava o bosque é substituído por grades 

de ferro. 

Em 1995, Hélio da Mota Gueiros realizou uma reforma geral nos recintos dos animais, 

das construções existentes, iluminação, abastecimento de água, esgoto, além da construção do 

auditório; outra reforma a se destacar foi a de 2003 do chalé de ferro que recebeu reparos e 

pintura na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues.  

Em 17/12/1906. O bosque do marco da légua, por força da resolução nº 158 de 12 de 

Dezembro de 1906 do conselho municipal, passou a se chamar Bosque Rodrigues Alves, em 

homenagem ao presidente da republica. 

Na história do bosque houve uma lei que autorizava sua expansão, a lei nº206 de 24 de 

setembro de 1898, autorizava o aumento do perímetro do Bosque, da Tv. 25 de Setembro 

(atual Rômulo Maiorana) até a Visconde de Inhauma  entre Tv. Mauriti e tenente coronel 

Costa. Contudo, por conta da economia de recursos tal ampliação não foi realizada, sendo 

revogada a lei que autorizava a expansão . veja o mapa de como ficaria a área do Bosque. 
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Mapa 1 : Área ampliada do bosque, segundo a Lei Municipal nº 206 de 1989. 

Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução. 

 

Destaca-se aqui, que além de área de lazer, descontração e visita o espaço pode ser um 

centro de pesquisa à comunidade acadêmica e irradiador de conhecimento, pois se trata de 

uma área muito especial por seu caráter peculiar, que é a de uma floresta isolada em meio 

urbano, ou seja, o comportamento das espécies animal e vegetal podem servir de estudos e 

projeções para outras áreas que estão sofrendo com a pressão urbana. 

Esta visão do bosque como centro de produção de conhecimento não é nova, em 1939  

na administração  do prefeito Abelardo Condurú já havia esta preocupação, veja o que diz o 

documento da prefeitura de Belém: “... além de dotar o Bosque de uma série de diversões ao 

ar livre ; visando transformá-lo em centro de observações cientificas e de irradiação de cultura 

e por isso mandou construir...um anfiteatro  rústico, onde estudantes paraenses do curso de  

História Natural poderiam ouvir as aulas dos professores, sobretudo de botânica”.  

       

3. GEOTECNOLOGIA 

 

Com o avanço do meio técnico cientifico, diversas ciências tiveram que se adaptar a 

várias tecnologias que foram surgindo, particularmente nas ultimas décadas, a cartografia  não 

ficaria de fora , pois com os lançamentos de satélites  à estratosfera, com a finalidade de 

imagear a terra e facilitar a navegação com os satélites do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS) houve uma grande revolução na ciência cartográfica ,  e na própria Geografia que faz 

uso da cartografia, do Geoprocessamento, do Sensoriamento Remoto, e do Sistema de  
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informação Geo-referenciado (SIG),  para analisar o espaço onde ocorrem os fenômenos 

provocados tanto pelo homem quanto pela natureza. 

Geotecnologia neste contexto é segundo Silva: 

 

  A tecnologia é a ciência dos meios (Scruton, 1982) e a Geotecnologia é a arte e a 

técnica de estudar a superfície da terra e adaptar as informações às necessidades do 

meios físicos, químicos e biológicos. Fazem parte da geotecnologia o processo 

digital de imagens (PDI), a  Geoestatística e os SIG’s. (Silva 2003). 

 

A geotecnologia vai espacializar determinada demanda do Bosque, sendo assim os 

mapas mostrarão o que atualmente ocorre no local, o mapa basicamente deve informar, 

orientar e  canalizar esforços e ações a serem implementadas na atividade; neste intuito é que  

o Geoprocessamento e o SIG podem ajudar o Bosque a sanar seus problemas,  além de 

construir  sua historia com o implemento de um  Banco de Dados. 

 

  A montagem de um banco de dados é tarefa crucial e que demanda muito 

tempo,recursos e pessoal especializado. Para se ter uma idéia, o custo de um banco 

de dados excede o custo de equipamentos e aplicativos em pelo menos 2 vezes. 

Rowley e Gilbert (1989) sugerem que 70% do custo de implementação de um SIG 

refere-se à montagem de uma base de dados. O mais significativo elemento básico é 

o pessoal especializado, ou seja, os especialistas em configurar, implementar e 

operacionalizar os SIG’s. eles devem ter treinamento específico e possuir uma visão 

global de trabalho interdisciplinar (SILVA; 2003). 

 

A amarração das coordenadas geográficas indica que o lugar é único no mundo e 

através delas e de acordo com a formação acadêmica de cada um, aquele lugar passará a ser 

identificado por alguma característica. No caso do Bosque, latitudes e longitudes identificadas 

nos mostram que ele encontra-se ao sul da linha do equador, oeste de Greenwich, na América 

do Sul mais precisamente na Amazônia brasileira; poderíamos ainda aumentar a escala de 

detalhe passando de uma escala global/ regional para uma escala local, em que o Bosque 

estará localizado no Estado do Pará em sua capital Belém.  Conforme mapa a seguir. 
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Mapa 2:  Localização do Bosque Rodrigues Alves 

Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.  
 

Daí observamos que o Bosque se encontra “encravado” em meio urbano ou que é um 

fragmento de floresta Ombrófila de terra Firme, rodeada de construções em um cidade que 

tem poucas áreas verdes a oferecer a seus habitantes; tornando-o um enclave de floresta  em 

meio urbano. 

A construção de um banco de dados permanente é de fundamental importância, isto 

porque o Bosque precisa urgentemente do monitoramento e retirada de algumas espécies 

arbóreas como já citado a rabo de peixe. Além dela, outras espécies necessitam de controle, 

dentre elas o Bambu Bambusa oldhamii e a Mangueira Mangifera indica. 

Há que se fazer também o monitoramento das espécies nativas para controle sanitário, 

identificando indivíduos doentes e ou parasitados, assim como necessidade de podas e coleta 

de sementes; O Bosque possui ainda, os animais de fauna livre que devem ser identificados e 

quantificados para que se possa ter um controle populacional, a fim de evitar um outro 

estresse ao Sistema.  

Sabe-se que muitos pesquisa e dados já foram gerados, porém como não há um local 

em que estes dados possam ser armazenados de forma segura, muitos deles estão se perdendo 

ou estão espalhados pela secretaria; o que nos leva a nova pesquisa e levantamento do mesmo 

assunto, uma grande perca de tempo e dinheiro para se fazer o mesmo trabalho que já foi 

executado. 
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3. METODOLOGIA 

 

Visando a utilização de ferramentas de sistema de informação geográfica – SIG para 

cacterização da melhor necessidade, foram utilizados o software ArcGis 10.0 licenciado pelo 

Laboratório de Análises Espaciais Logística e Transporte – LAELT, localizado na Faculdade 

Ideal – FACI, para o geoprocessamento dos dados geográficos obtidos e a confecção dos mapas 

temáticos. Assim, segue algumas diretrizes para uma organização adequada, sendo elas o nível 

compilatório, o nível correlativo, o nível semântico e por fim nível normativo, considerando as 

seguintes etapas descritas por Ross (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa 3 base foi elaborado através de uma arquivo de formato (DWG) encontrado 

em um dos computadores  do setor da flora do Bosque, a partir de então  foi usado o software 

Arc-Gis da empresa ESRI , para o Georeferenciamento do arquivo DWG, nesta etapa, foi 

necessário antes a coleta de pontos de GPS no Bosque onde foram coletados dez (10) 

coordenadas  para se obter melhor precisão com a ferramenta Georeferecing; com a área do 

Bosque já “amarrada” em suas coordenadas geográficas, foi possível realizar um pequeno 

trabalho de verificação  da área  dos  lagos  existentes no Bosque, e para isto foi necessário a 

criação dos SHAPES(.SHP) no Arc-Catalog e  construção dos polígonos identificando o 

perímetro dos lagos.posteriormente foi criado cada canteiro e construção existente no local. 

Figura 01 – Composição de imagens Landsat _5_TM_20080814_223_061_I12_bandas 345. 

Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução. 
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Apesar da existência de um mapa base com a identificação da flora do Bosque, este 

mapa está em mídia impressa e em condições precárias por ele ser muito usado e único 

exemplar, este mesmo  mapa também está em forma digital no formato (PDF) porém o banco 

de dados que deu origem a ele , não se sabe onde está. 

Basicamente conseguiu-se até agora a construção de um mapa base, que será usado 

para diversas atividades do corpo técnico do DGAE, departamento que se encontra sediado no 

Bosque. Outro mapa derivado da Base, foi a confecção do mapa comemorativo aos 130 anos 

do Bosque ocorrido no dia 25 de Agosto de 2013. 

 

 

 

 

Hoje estão previstas diversas atividades em que a Geotecnologia pode ajudar.  

 Monitoramento e retirada da palmeira rabo de peixe;Identificação de umidade 

no solo utilizando a Agricultura de Precisão; Quantificação da serapilheira; Rede de água, 

esgoto, energia, telefonia e internet; Monitoramento da fauna livre, rotas de alimentação, 

abrigos... etc; Prédios e construções; Identificação de trilhas para educação ambiental; Mapas 

temáticos; O  Geomarketing ,que será descrito a seguir: 

Mapa 3 : Mapa em formato DWG 

Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução. 
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Geomarketing
3
 também pode ser usado no Bosque, inicialmente com o publico 

flutuante de visitantes e turistas, desta forma os dados obtidos com este levantamento, 

orientará futuras intervenções no espaço para atender melhor determinadas demandas que 

hoje o local não atende. 

É necessário saber a renda deste visitante, sua escolaridade, seu deslocamento até o 

bosque, quanto tempo ele esta disposto a ficar no local, se há suporte para que o visitante 

possa prolongar sua visita, O que ele acha do serviço prestado? Se ele esta disposto a pagar 

mais por um serviço melhor e o quanto a mais seria este percentual, O que ele quer ver ? O 

que ele quer comprar? A intenção é traçar um perfil completo do usuário do bosque, 

quantificar e qualificar este usuário.    

A intenção de aplicar o questionário é gerar mais um banco de dados que poderá ser 

transformado em mapas temáticos, por exemplo, identificando de onde vem estes visitantes, 

se a maioria é de Belém  ou dos municípios da região metropolitana destacando Ananindeua e 

Marituba. A identificação do bairro de origem, principalmente da capital é um fator 

considerável, pois verificaremos se a distância influencia na opção da busca por lazer; 

verificaremos então quem visita mais o Bosque se o que esta mais perto ou o que está mais 

afastado.  

 

                                                        
3 Geomarketing— é o estudo de demandas de mercado que tem na localização espacial o seu principal 

elemento na tomada de decisão. Quando se pretende atender um nicho de mercado ou demanda suprimida, o 

fator espacial deverá nortear onde determinado empreendimento deve ser localizado, bem como identificar quem 
são os possíveis consumidores e seu potencial econômico.    
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4. CONCLUSÕES 

 

Confirmamos que até hoje o Bosque continua sendo usada como área de lazer, 

descontração, passeio com a família, visita de turistas e serve também como local de 

solenidades públicas; muito mais do que um lugar na cidade, é um local de boas lembranças 

principalmente de nossa infância quando íamos passear no Bosque ; ele  é a extensão de 

nossos quintais, daí ficarmos decepcionados com as condições atuais em que se encontra. 

Atualmente Bosque Rodrigues Alves, necessita de várias intervenções em todas as 

áreas, principalmente no que se refere aos recintos dos animais que segundo notificações do 

IBAMA estão fora dos padrões aceitos; hoje o Bosque pertence à rede de jardins botânicos na 

categoria (C) provisória e precisa de muito mais recursos e pesquisas para que eleve de 

categoria até atingir o padrão (A) na rede; a Geotecnologia está aí para subsidiar estas 

pesquisas que qualificarão o Bosque como centro de pesquisa e excelência, e quem sabe 

transformá-lo em uma Fundação.   

A velocidade com que as informações são obtidas atualmente exige da administração 

publica a tomada de decisão muito mais rápida do que outrora, em se tratando da gestão 

publica quanto mais rápida for esta decisão melhor serão os resultados e inclusive 

economizando recursos. 
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RESUMO 

O Direito Urbanístico tem o objetivo de corrigir as consequências negativas da segregação e da 

marginalização socio-espacial na cidade, aumentadas com o processo da globalização. Estes 
problemas urbanísticos fazem parte de metas a serem alcançadas pelo Estado Democrático de Direito, 

onde os problemas sociais recebem maior atenção do poder público. A Constituição Federal de 1988 

prevê os artigos 182 e 183, os quais são tratados pelo Estatuto da Cidade, dispondo do plano diretor, 
instrumento jurídico que trabalha com o instituto das zonas especiais, como meio de se alcançar a 

democracia do Estado, fundamentando em bases principiológicas a justiça social. Os princípios 

constitucionais, o da função social e o do bem estar da cidade, norteiam os instrumentos legais, como 

forma de amenizar a injustiça social. Em Belém, o direito à área verde planejada está começando a 
fazer parte de alguns projetos de urbanização, mas ainda não se pode falar em um plano urbanístico 

voltado para as áreas verde sustentáveis nas periferias, onde essas áreas passarão a receber atenção 

específica para os problemas previstos em zonas a serem regularizadas. Destarte, para se garantir à 
dignidade da pessoa humana no meio urbano sustentável é necessário que seja inserido novas gestões 

citadinas. Neste sentido, é preciso se refletir sobre os princípios da dignidade da pessoa humana e sua 

relação com a função social da cidade sustentável, viabilizando através das políticas públicas espaços 
verdes sustentáveis nas ZEIS, como meio de solucionar problemas urbanísticos nas periferias. 

Palavras-Chaves: Políticas públicas. Àreas verdes. Sustentabilidade.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Aqui será analisada a questão da dignidade da pessoa humana e sua relação com o 

princípio da função social da cidade, levando em consideração à concretização das áreas 

verde sustentáveis nas ZEIS do município de Belém, analisando qualidade de vida e 

condições sociais ofertadas à população das periferias. 

  O direito à área verde está previsto no plano diretor, instrumento obrigatório para 

municípios com mais de vinte mil habitantes, conforme menciona a Carta Fundamental de 

1988, que garante um Estado Democrático de Direito, elevando a visão social, principalmente 

no capítulo da Política Urbana. O desenvolvimento urbanístico arquitetou-se a partir do 

princípio da função social da cidade, deixando ao encargo do governo local a elaboração e a 

execução dos planos urbanísticos, especifico em áreas verdes sustentáveis urbanos. 
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 A celebração dos vinte anos de existência da Constituição Federal veio a celebrar 

igualmente novos dispositivos capazes de regular o desenvolvimento socio-espacial, nas 

cidades brasileiras, por meio de instrumentos adequados à sua expansão e modernização.  

 A reflexão sobre o desenvolvimento citadino é uma ponderação sobre a prática socio-

espacial, considerando o Direito Urbanístico para solucionar os transtornos, advindos da 

forma e dos modos de ocupação irregular do solo urbano, pela grande maioria da população 

que ocupa o espaço periférico da urbe.  

 É desta maneira que, o espaço urbano assume o significado como meio diferenciado, 

ocupado irregularmente, produto da ação humana consoante as suas necessidades mais 

urgentes; logo, vê-se a cidade não como estática, mas como processo dinâmico, adequando-se 

à realidade da vida social. Atualmente, pequenas mudanças são obtidas a partir de 

planejamentos urbanísticos que garantam a inclusão socio-espacial por meio da Zona Especial 

de Interesse social - ZEIS. 

 Assim, observa-se que as políticas públicas voltadas para assegurar direitos e garantias 

previstas na Carta Legal ainda pouco oferecem de efetivo em relação às áreas verde 

sustentáveis nos espaços periféricos da cidade. As praças ainda são espaços esquecidos por 

órgão públicos, fracassando na maioria a sua gestão ambiental que poderia está mudando se 

assim assumissem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas, proporcionando o 

lazer, o desporte e o bem-estar individual e coletivo, reflexo de uma educação ambiental que 

insere o local ao global.  

 

2. METODOLOGIA  

           

A metodologia adotada é composta de pesquisa bibliográfica, com análise de 

documentos e artigos jurídicos e de áreas afins da ciência social, que retratam épocas 

diferentes. Os dados históricos, jurídicos, políticos e econômicos foram encontrados em 

acervos como da Biblioteca Pública de Belém, das Secretarias Municipais (SEDURB, 

SESMA e SEGEP) e das instituições universitárias, onde também foram analisadas de 

maneira profunda, as legislações constitucionais e infraconstitucionais. 

Este trabalho se desenvolve partindo sempre de uma reflexão crítica sem que haja um 

comprometimento em solucionar os problemas urbanísticos, pois o interesse surge em apontar 

na própria história caminhos de segregação socio-espacial e as possíveis mudanças que já 

estão sendo feitas para inverter um quadro crítico de exclusão e de marginalização. A área 
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verde (praças e parques ambientais) é meio de inclusão das classes menos privilegiadas e da 

distribuição adequada dos equipamentos urbanísticos, proporcionando, além do lazer, à 

educação ambiental, maior segurança, e outros itens necessários ao desenvolvimento da 

comunidade, de acordo com as novas diretivas governamentais participativas. 

Torna-se importante, assim ressaltar que, o Direito Urbanístico passou a redirecionar o 

desenvolvimento sustentável citadino. Ao analisar o momento atual do processo de 

urbanização, onde a sociedade urbana se depara com o desenvolvimento do capitalismo e suas 

influências mundiais, alterando a ideia de cidade no tempo/espaço, percebe-se, então, uma 

nova relação entre este tempo/espaço, o que passa a criar novos debates e soluções para os 

problemas urbanísticos. 

Destarte, o mundo pós-moderno vivencia esses problemas e se difere em relação ao 

tempo/espaço, negando a convivência com as várias formas de viver à cidade. Na verdade, as 

cidades aglomeradas provocam desordem no espaço urbano, onde a exclusão social e a 

marginalização são frequentemente observadas. Cabe ao Direito caminhar para prover a 

sustentabilidade social, ambiental, política e cultural no processo de desenvolvimento 

citadino. 

O marco teórico adotado é a visão de Edésio Fernandes, na obra Direito Urbanístico e 

produção urbana no Brasil, sobre a existência de se pensar num pluralismo jurídico 

considerando, assim, a população excluída e marginalizada socio e espacialmente. Outras 

obras têm sido adotadas como a de Ermínia Maricato, de Manuel Castells e de Edmilson 

Rodrigues, com as respectivas obras “Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana”; “A 

questão urbana”; “A aventura urbana: urbanização, trabalho e meio ambiente em Belém”, que 

contribuíram para o acervo interdisciplinar apresentado neste estudo crítico. 

 

3. RESULTADOS 

  

A cidade metrópole enfrenta vários desafios no cotidiano e, em vista disso, aqui se 

tentou direcionar elementos necessários para analisar os problemas e promover os sucessos 

possíveis sobre o desenvolvimento sustentável das áreas verde na cidade, que venham 

promover a dignidade e o bem-estar social para sociedade. 

Os princípios jurídicos universais norteiam os direitos urbanístico e ambiental, 

redefinindo-os como essenciais para solucionar fatos da realidade urbana da pós-

modernidade. O principio da função social da cidade no plano concreto, por sua vez, torna-se 
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efetivado quando entendido o espaço/tempo para a realização da vida, considerando a 

ordenação da cidade como essencial ao atender à função social da cidade em tempos atuais. 

A normatização através da concretização de planejamento estratégico e participativo 

urbano traz nova esperança com o instituto das ZEIS, usando o instrumento jurídico para 

concretizar o direito ao desporto, ao meio ambiente e ao bem-estar social. 

 O que se busca são novos caminhos, a partir da ideia de desenvolvimento sustentável, 

redefinindo o direito de viver num meio ambiente citadino verde, cabendo aos novos modelos 

de planejamento, de gestão e de participação que direcionam os problemas urbanos, como o 

das áreas verdes para a inclusão no espaço urbano. 

A formação de rede e de informação, entre os entes públicos/privados, coletividade e 

instituições universitárias, é vista como uma resposta democrática para solucionar problemas 

apresentados na pós-modernidade, considerando o tempo/espaço na formação das antigas e 

novas áreas verdes sustentais. Busca-se respostas para as diferentes condições de vida e de 

regularização e manutenção do espaço verde na periferia urbana.  

 Deste modo, passa-se a tratar alguns questionamentos relacionados com a efetivação 

dos princípios urbanísticos: Como trilhar caminhos para se chegar ao desenvolvimento 

sustentável presente e futuro? Como garantir a dignidade e a qualidade de vida na pós-

modernidade? Como garantir a inclusão socio-espacial com áreas verdes sustentáveis? 

 Dentre essas e outras questões para discursão, este estudo objetiva também analisar a 

efetivação dos princípios constitucionais urbanísticos que estão presentes nas ZEIS, 

considerando a urgência de um desenvolvimento sustentável que garanta um meio ambiente 

urbano equilibrado. 

 Este estudo crítico está marcado, também, por descrever a efetivação dos princípios 

constitucionais presentes na regularização de áreas verdes previstas nas ZEIS e as que vierem 

a ser criadas, de acordo com o plano diretor municipal de Belém. 

 

3.1 Das periferias urbanas ao global ambientemente equilibrado 

  

As cidades se desenvolvem de diversas formas e épocas, a partir de núcleos familiares 

e da existência de mercado, este modelo já percorreu as cidades da Antiguidade, as da Idade 

Media, e também as da Idade Moderna, pois as cidades continuavam crescendo através da 

exploração do mercado, mudando-se o foco nos interesses de cada época. Fala-se agora na 

pós-modernidade, então, que é marcada pelos problemas sociais, agravados pelo processo da 
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globalização econômica/financeira que deixa transparecer nas cidades transtornos sociais, 

culturais e ambientais, os quais são estudados por diversos doutrinadores. 

A pesquisa em si fornece dados da historia nacional e internacional, montando o 

grande jogo de xadrez para melhor compreensão sobre as novas ordens da globalização, que 

transformam os institutos jurídicos, políticos e econômicos dos países democráticos. 

A Constituição Federal de 1988 já nasceu propondo mudanças de paradigmas, onde os 

princípios fundamentais assumiram novos papéis no cenário jurídico, em que a sua 

efetividade se torna necessária para a transformação da sociedade e do próprio cidadão. 

Alguns princípios como da dignidade da pessoa humana, da função social da cidade e da 

sustentabilidade, norteiam para o desenvolvimento sustentável, obrigando a gestão pública a 

trabalhar com planejamento estratégico para se efetivar as políticas públicas sustentáveis. 

O principio da dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, que designa a 

necessidade de se pensar numa sociedade igualitária e justa. Esse princípio passa a ser 

alcançado a partir de dois outros princípios fundamentais, que são da igualdade e da liberdade 

de participação na tomada de decisões sobre uma constituição social que demanda poderes 

políticos às comunidades. Para Maués (1999, p.87)¹: “Assim, a garantia da igualdade de 

participação aparece como uma libertação de recursos políticos para a cidadania que impõe 

contra-poderes aos órgãos do Estado; já a distribuição de recursos da liberdade de 

participação impõe contra-poderes no interior da própria cidadania”. 

Torna-se oportuno fazer comentários sobre a função social da cidade como sendo mais 

um principio explicito especifico do Direito Urbanístico, propondo-se a executar o 

desenvolvimento de maneira que promova, à sociedade, os benefícios de uma cidade 

sustentável.  

A sociedade está em constante transformação, no que diz respeito ao uso socio-

espacial do território urbano como processo complexo e flexível. Os conceitos paradigmáticos 

nascem e são superados por novos, assim, vê-se a cidade que para Lefebvre trata-a a partir da 

“geografia” e, far-se-á menção a sua obra como método de análise. Enquanto que, Edésio 

Fernandes² refere-se à cidade a partir dos problemas sociais de uso e oferece uma visão sobre 

os fatos, analisando assim a prática social possibilitando a transparência da dinâmica da 

realidade, em frente às crises socio-espaciais, advindas do processo de urbanização que 

buscam meios para solucionar os problemas citadinos no próprio Direito Urbanístico.  

Entre o período de 1930-1988 o Estado passou a ser o grande articulador do 

desenvolvimento econômico este mesmo Estado adota a teoria do desenvolvimento social em 
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bases sustentáveis, igualando direitos e promovendo benefícios à sociedade, criando normas 

jurídicas urbanísticas de ordenação, de pleno desenvolvimento e promotoras do bem-estar 

social. 

 A ideia de desenvolvimento, em primeiro plano, refere-se a um planejamento. Em um 

segundo, segue a linha do desenvolvimento econômico que assume seu papel no direito com 

repercussão na conjuntura internacional e voltado para atender às necessidades 

socioambientais. 

É oportuno destacar o planejamento que embasa a teoria econômica de Souza (2002, 

p.59)³: “...o planejamento urbano praticado por cientistas sociais forçosamente será distinto 

daquele praticado por arquitetos, pois os treinamentos, os olhares e as ênfases não são os 

mesmos”. 

 A necessidade primeira é compreender o processo de desenvolvimento da cidade nos 

termos tempo/espaço, para que se possam ter bases de como mostrar caminhos solucionáveis 

para os problemas urbanos atuais, entrelaçados a uma rede de mercado financeiro que não 

visa a população de baixa renda, deixando para o poder local a obrigação da gestão social, 

sem realmente fazê-la. Em outras palavras relata Castells (2005, p. 520): “...a cidade 

informacional não é uma forma, mas um processo, um processo caracterizado pelo 

predomínio estrutural do espaço de fluxo”. 

 Neste caso, os espaços são diferenciados devido à estrutura urbana dos bairros 

elegante ou periféricos, conforme sua historia social e suas redes que os conectam as 

megacidades. As megacidades são palcos do espaço de fluxo e nelas Castells percebeu “uma 

nova forma urbana”, estando ligada à economia global, às redes informacionais  e 

concentrando o poder de decisão, mas ignoram os problemas locais sociais e ambientais, 

produzindo nas cidades que crescem de maneira acelerada e desordenada ao redor dos 

megacentros urbanos. 

 A cidade sustentável pode ser planejada à medida que o município se propõe a 

trabalhar em parceria com a população, vindo a utilizar os instrumentos jurídicos e sociais, 

para se planejar as cidades e suas áreas verdes necessárias ao equilíbrio ambiental, ao bem-

estar social e a igualdade de instrumentos e espaços comunitários que garantam à dignidade 

da pessoa humana a sociedade. 

As áreas verdes sustentáveis deverão promover, a população, a inclusão socio-

espacial, socioambiental, sociocultural e socioeconômica, utilizando-se dos instrumentos 
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jurídicos e políticos, através do planejamento, do plano diretor e das politicas publicas 

voltados para atender as necessidades locais. 

 

4. CONCLUSÕES 

         

O Direito Urbanístico se preocupa em adaptar-se à realidade social concretizando os 

princípios que são fundamentais para o desenvolvimento citadino. Os princípios basilares 

urbanísticos são da função social e a sustentabilidade da cidade. Estes têm, por objetivo 

comum, a ordenação da cidade, incluindo as áreas verdes, levando em consideração os valores 

locais de qualidade de vida com mais educação ambiental, desenvolvimento e incentivo ao 

desporte e ao lazer, além de se erradicar a exclusão socio-espacial, pois as politicas de 

manutenção oferecem a interação do local periférico ao centro e do centro ao global, 

refletindo a rede de convivência sustentável na cidade que pode e deve ser cada vez mais 

verde. 

Deve-se oferecer a população espaço verde educativo através de uma gestão pública 

que desempenhe sua eficiência para satisfazer as necessidades primordiais nas periferias, 

assim como, praças verde com brinquedos infantis, com instrumentos esportivos, manutenção 

de oficinas, o que também serve para os parques ambientais que são abertos para caminhadas, 

ciclismo e ecoturismo.  

 Acredita-se que o desenvolvimento sustentável foi analisado visando à construção da 

cidade sustentável, utilizando-se dos meios de planejamento, gestão e participação popular 

que conduzam à ordenação e a regularização das áreas verdes localizadas nas ZEIS, 

principalmente quando o planejamento citadino abrange os bairros periféricos, implantando as 

praças e os parques ambientais, de acordo com a vontade da participação popular, respeitada a 

digna gestão democrática. 

 Portanto, as ZEIS nasceram para apresentar uma nova mudança na ordem social, 

trabalhando a inclusão socio-espacial, com o novo modo de vida participativo, com o direito 

assegurando as áreas verdes sustentáveis, onde o espaço/trabalho e dignidade estão presentes 

no desenvolvimento sustentável da cidade. 

 As ZEIS incluem-se no direito pós-moderno, coube a ele encontrar a saída para os 

diversos problemas urbanos, como a carência pela educação ambiental em ambientes públicos 

nas periferias urbanas. 
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 Os instrumentos jurídicos analisados são considerados como suficientes para começar 

a mudança socio-espacial na cidade. Constatou-se que, para se concretizar a educação e a 

inclusão de espaços socio-espaciais na periferia, é preciso que aja um melhor desempenho na 

gestão pública para se chegar realmente a efetivar áreas verdes nas periferias urbanas de 

Belém.   
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RESUMO  

 

Em Belém é muito comum se observar a venda de comidas regionais em barracas de ambulantes, 

associando a comodidade de serem alimentos com grande disponibilidade, praticidade e baixo custo 

com o fato de estarem atrelados à cultura local, associados aos hábitos e costumes do povo. No 
entanto, geralmente são ignorados os valores nutricionais do que está sendo ingerido. Dessa forma, 

este trabalho buscou identificar os principais componentes nutricionais dos alimentos tradicionais 

comercializados nas ruas de Belém, e com isso verificar carências e/ou excesso de algum desses 

componentes na dieta da população. Foram feitas entrevistas com a população consumidora desses 
alimentos, onde se confirmou que há uma grande influência cultural na busca por esses alimentos. O 

consumo é motivado por serem práticos e de preços razoáveis. Além disso, os resultados indicaram 

que os consumidores têm pouca preocupação com o valor nutricional dos mesmos. As análises físico-
químicas em laboratório com os alimentos tacacá, vatapá, caruru e maniçoba, mostraram que dos 

quatro alimentos analisados, apenas a maniçoba se aproximou dos valores ideais de carboidrato, 

lipídios, proteínas e valor calórico, ficando os outros abaixo do limite ideal para todos os parâmetros, 
e, portanto, não suprindo adequadamente as necessidades nutricionais para uma refeição principal, o 

que pode levar a população a um desequilíbrio nutricional, que por sua vez pode desencadear ou 

agravar uma ampla gama de problemas de saúde. 

 
Palavras-chave: Comida de rua. Alimentos tradicionais. Componentes nutricionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As comidas de rua são definidas como o conjunto de alimentos e bebidas preparados 

ou vendidos por ambulantes, especialmente nas ruas e/ou lugares públicos (PERTILE, 2013). 

Para FONSECA et al. (2013), o comer na rua não se trata de uma necessidade fisiológica, 

somente, mas também de um ato social, econômico e cultural. Assim, a comida de rua pode 

estar associada não apenas a alimentos familiares, mas também a situações que estejam 

relacionadas a uma memória afetiva daquilo que se come.  

Nas metrópoles, o comércio desse tipo de alimento constitui uma alternativa de fonte 

de renda, favorecida pela escassez de postos de trabalhos formais. Em relação ao aspecto 
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nutricional, a comida de rua também constitui em um reflexo da condição econômica e social 

do País, na medida em que se torna uma alternativa alimentar e nutricional de fácil aquisição 

física e social, devido ao seu menor custo (CARDOSO et al., 2009).  

A dinâmica do cotidiano urbano, a rotina de estudo e emprego, exigem um melhor 

aproveitamento do tempo e implicam em deixar momentos do dia-a-dia como as refeições em 

um plano secundário e desprovido da atenção necessária. Para MENDONÇA et al. (2006), o 

ritmo de vida acelerado faz com que grande parte da população faça no mínimo duas refeições 

fora de casa. Estas refeições geralmente são compostas de alimentos com maior 

disponibilidade, praticidade e baixo custo, onde geralmente são ignorados os valores 

nutricionais do que está sendo ingerido. 

O comércio de alimentos em espaços públicos, nos centros urbanos, coloca o 

consumidor em contato sensorial com as preparações culinárias locais. Permitindo, desse 

modo que o alimento tradicional também integre a oferta por ambulantes (ELOY & REIS, 

2012). 

As cozinhas regionais são produtos de miscigenação cultural e atrelam-se aos novos 

hábitos que distanciam os indivíduos do lar. Nesse aspecto, a comida de rua se constitui como 

um importante instrumento de preservação de alimentos tradicionalmente consumidos, 

recorrendo ao saber fazer dos ambulantes e aos hábitos e costumes de um povo (ELOY & 

REIS, 2012). 

Na cidade de Belém, por exemplo, dentre as comidas típicas regionais, as 

principalmente comercializadas são o tacacá (preparo feito a partir do caldo extraído da raiz 

da mandioca, camarões, ervas e condimentos regionais); vatapá paraense (que é feito com 

camarões, farinha de trigo, leite de coco, azeite de dendê e condimentos); caruru paraense 

(que tem como ingredientes principais quiabo, camarões secos e muitos temperos verdes); e 

maniçoba (feita a partir das folhas da mandioca cozidas juntamente com carnes de porco), os 

quais são vendidos desde a manhã até a noite, e são consumidos como refeição principal ou 

lanche (COSTA, 2011; RODRIQUES, 2000). 

Estudos mostram que muitos desses alimentos apresentam riqueza em vários 

nutrientes, mas com grande discrepância de valores entre as amostras, o que indica ausência 

de padronização dos ingredientes, podendo contribuir para uma ingestão elevada, 

principalmente de calorias, por porção de alimento (MENDONÇA et al., 2006). Dada a 

frequência com que estes alimentos são geralmente consumidos, esse excesso de calorias 

ingeridas pode causar futuros problemas, como obesidade. 
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Para Fonseca & Santana (2011), com a oferta de uma alimentação equilibrada, os 

riscos para as doenças crônicas não transmissíveis tornam-se menores, impactando 

positivamente nos dados sobre a saúde pública e na qualidade de vida das pessoas. Nesse 

sentido, o presente trabalho teve como objetivo identificar os principais componentes 

nutricionais dos alimentos tradicionais comercializados na rua, e com isso verificar carências 

e/ou excesso de algum desses componentes na dieta da população. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

As coletas e as entrevistas foram realizadas na cidade de Belém, Pará, nos bairros de 

Nazaré, Campina e Cidade Velha, nas proximidades dos principais centros comerciais da 

cidade, onde se localiza o maior número de vendedores de comidas típicas e uma maior 

população consumidora desses alimentos durante as principais refeições. 

A Figura 1 apresenta a área onde foram efetuadas as coletas e entrevistas. 

 
 Figura 1 – Mapa indicando os pontos de coleta. 

 

2.2 Entrevista a consumidores 

Foram feitas entrevistas a 250 pessoas da cidade de Belém, sendo 137 mulheres e 113 

homens, com idades entre 16 e 65 anos, consumidores dos alimentos paraenses considerados 

típicos, por meio de questionários semiestruturados. A estas pessoas foram feitas perguntas 

sobre a frequência com que consomem estes alimentos; o valor gasto com essas refeições; os 
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principais motivos que os levam a consumi-los; se acreditam que existam desvantagens dessa 

prática e quais são elas. 

 

2.3 Coleta das amostras 

 

A amostragem foi realizada em 10 pontos de ambulantes que comercializam os 

quatro alimentos regionais mais consumidos pela população entrevistada, que são: Tacacá, 

Vatapá, Caruru e Maniçoba. De cada barraca, foi obtida uma amostra de cada um desses 

quatro alimentos, totalizando 40 amostras. Os vendedores foram escolhidos ao acaso e se 

localizavam no centro comercial de Belém. 

Após a coleta, os alimentos foram acondicionados em caixas de isopor e 

encaminhados ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do 

Pará. As amostras foram analisadas em triplicata quanto aos parâmetros físico-químicos. 

 

2.4 Métodos de Análise 

 

Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: Determinação de umidade, realizada a 

105ºC, em estufa de circulação de ar por 24 horas (AOAC, 1984); determinação de lipídios, 

pelo método de BLIGH and DYER (1959); determinação das cinzas (resíduo mineral fixo), 

através da incineração a 500-550ºC em mufla (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

determinação de proteína, através do método de Kjeldahl (CECCHI, 1999); além do teor de 

carboidratos, calculado pela diferença entre 100 e a soma das porcentagens de água, proteína, 

lipídeos totais e cinzas (AOAC, 1984). O valor calórico foi calculado por, kcal: 4-4-9kcal/g 

de proteína, carboidrato e gordura, respectivamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A entrevista realizada com os consumidores mostrou que 53,2% dos entrevistados 

consomem esses alimentos no horário do almoço; 20% no horário do jantar; e 26,8% em outro 

horário. 

O principal motivo para se alimentarem dessas refeições, para 18% é a falta de tempo; 

para 3,2% é o preço; para 58,8% é o sabor; para 9,3% é a proximidade do trabalho; e para 

10,8% são outros motivos. A partir desses resultados, pode-se inferir que a rotina de trabalhos 

e estudos os levam a ter esses hábitos, além da rapidez da alimentação. Ainda assim, há a 
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influência da cultura local, visto que este público se alimenta de comidas típicas devido à 

apreciação pelo sabor. 

O valor médio gasto, incluindo a bebida, para 10% é de R$ 3,00 a R$ 4,00; para 32% é 

de R$ 5,00 a R$ 6,00; para 29,2% é de R$ 7,00 a R$ 8,00; e para 28,8% é mais de R$ 9,00, o 

que ratifica a influência cultural, visto que grande parte dos entrevistados gastam mais de 

cinco reais, um valor que poderia ser gasto em restaurantes populares, com refeições comuns. 

Da população entrevistada, 40,8% das pessoas consomem a mesma comida sempre ou 

na maioria das vezes; 47,2% alternam para não enjoar o gosto; 9,2% alternam para balancear 

melhor as refeições; e 2,8% alternam por outro motivo, o que mostra que quando os 

consumidores alternam os alimentos, dão mais importância ao gosto, do que ao 

balanceamento nutricional. 

Quanto às principais desvantagens de ingeri-los, para 22,8% são muito calóricos; para 

9,2% não satisfazem completamente a fome; 20% não os consideram muito saudáveis; para 

42% não há desvantagens; e para 6% há outras desvantagens. Observa-se que a maioria dos 

entrevistados não acredita que haja desvantagens, reiterando a falta de preocupação com o 

valor nutricional, o que pode contribuir para estimular a ingestão constante destas comidas. 

Em relação às análises laboratoriais, as médias dos resultados físico-químicos, por 

comida típica, estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Médias dos parâmetros físico-químicos para as amostras de comidas típicas. 

 Proteínas(%) Lipídios(%) Umidade(%) Cinzas(%) Carboidratos(%) Valor calórico 

(kcal/100g) 

Vatapá 2,46 ± 0,99 3,78 ± 1,22 78,70 ± 3,58 1,02 ± 0,21 14,04 ± 3,62 99,99 ± 16,56 

Caruru 1,48 ± 0,42 3,64 ± 1,27 82,70 ± 2,17 1,30 ± 1,05 10,88 ± 2,73 82,18 ± 12,19 

Tacacá 1,56 ± 0,42 1,47 ± 0,63 88,06 ± 3,87 1,38 ± 0,35 7,54 ± 4,03 49,62 ± 15,77 

Maniçoba 10,39 ± 4,27 18,04 ± 5,13 55,37 ± 3,76 1,71 ± 1,02 16,09 ± 5,97 250,25 ± 31,84 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Os dados obtidos com a análise da maniçoba indicam características comuns de 

preparações culinárias de origem animal e vegetal, como é o caso do prato em questão, ou 

seja, de elevado teor de umidade, lipídeos e proteínas (MENDONÇA et al., 2006). Entretanto, 

os demais alimentos apresentaram teores superiores de umidade e inferiores de proteínas e 

lipídios. 

Os altos valores de desvio padrão indicam ausência de padronização de ingredientes 

utilizados pelas diferentes barracas, corroborando com os resultados encontrados por 

MENDONÇA et al. (2006). 
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De acordo com o “THE NATIONAL ACADEMY PRESS” (2002), as recomendações 

nutricionais diárias para homens e mulheres de 19 a 30 anos devem obedecer à Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Recomendações nutricionais diárias para homens e mulheres de 19 a 30 anos. 

Nutrientes Homens Mulheres 

Energia (Kcal) 2500 2300 

Proteína e aminoácidos (%) 16,26 14,60 

Carboidrato (%) 37,75 41,26 

Gorduras Totais (%) 7,26 7,94 

 

Comparando esses índices com a Tabela 1, percebe-se que o alimento que mais se 

aproxima da porcentagem de carboidratos e proteínas necessárias é a maniçoba, ficando os 

outros alimentos muito abaixo do indicado para carboidratos e proteínas. Porém, a maniçoba 

possui teores de lipídios bastante elevados se comparado com os indicados na Tabela 2. 

Segundo CUNHA (2010), normalmente as preparações regionais tendem a ser muito 

calóricas, em consequência do elevado teor de lipídios. 

Para DIAS et al. (2011) e ANVISA (2011), altos teores de lipídios, se ingeridos 

constantemente, podem levar a problemas de hipercolesterolemia, promover o 

desenvolvimento de aterosclerose, além de outras enfermidades como a hipertensão arterial, 

dislipidemias e diabetes. 

Esses alimentos, por serem comercializados principalmente no centro comercial da 

cidade de Belém e terem grande aceitação da população, são constantemente consumidos por 

trabalhadores da região, principalmente no horário do almoço, como mostrou a entrevista 

realizada. De acordo com BRASIL (2006), as refeições principais (almoço/jantar) adequadas 

ao trabalhador devem conter de 300 a 400 calorias. Além disso, devem conter uma média de 

60% de carboidratos; 15% de proteínas e 25% de gorduras totais. Dessa forma, o único 

alimento adequado para ser consumido durante o almoço seria a maniçoba, ficando os outros 

abaixo do limite ideal para todos os parâmetros, e, portanto, não suprindo adequadamente a 

necessidade nutricional do trabalhador. 

Apesar de a maniçoba ter teores de carboidratos inferiores aos recomendados para os 

trabalhadores, esta geralmente é consumida acompanhada de arroz e/ou farinha de mandioca, 

ambos os alimentos ricos em carboidratos (TACO, 2006) e que provavelmente suprem essa 

necessidade. 

 

4. CONCLUSÕES 
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A cultura local, associada à comodidade da obtenção de comidas baratas e próximas, 

leva a população ao consumo constante das comidas regionais, dando pouca atenção ao 

balanceamento nutricional dessas refeições. Essas afirmações, quando analisadas juntamente 

com análises laboratoriais, mostram que como refeição principal apenas um desses pratos se 

aproxima dos valores de necessidades nutricionais recomendados, e nos revelam que essa 

prática pode levar a população a um desequilibro nutricional, que por sua vez pode 

desencadear ou agravar uma ampla gama de problemas de saúde. 
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RESUMO  

 
A praia de Itupanema está localizada no município de Barcarena-PA. Ela pertence à sub-bacia 

sedimentar de Cametá, na região do Baixo Tocantins. Este trabalho teve como objetivo principal o 
estudo dos processos erosivos das falésias, bem como a questão socioambiental dos moradores dessa 

praia. Além disso, o alvo desta pesquisa está também direcionado às alterações da geomorfologia da 

região e dos agentes contribuintes para a modificação das áreas afetadas por tal fenômeno. Foi 
observado que as falésias da praia vêm sofrendo um intenso processo erosivo, provocando alteração 

nas suas margens, causadas por ações naturais e antrópicas. Vale ressaltar que, os agentes erosivos das 

falésias hoje vêm provocando desestruturação tanto de estabelecimentos quanto da paisagem natural. 
As falésias são formadas por sedimentos consolidados e inconsolidados de areia, argila. Neste 

trabalho, foram selecionados 9 (nove) pontos críticos de erosão e tiveram como metodologia principal 

o uso de pinos de erosão para o monitoramento e a análise sedimentológica dos solos. Na 

aplicabilidade dos pinos de erosão nas falésias, observou-se que os pontos P-2, P-4 e o P-7 foram os 
que mais sofreram impactos erosivos. De acordo com o levantamento de estudos laboratoriais sobre a 

análise granulométrica dos pontos, constatou-se que o ponto 1 (amostras 2 e 3) e o ponto 8 

caracterizam textura de solo argiloso, muito argiloso e argilo-arenoso ou silte-argiloso 
respectivamente. Enquanto, os demais pontos 2, 3, 4, 5, 6,7 e 9 apresentam textura de solo areno-

argiloso ou silte-arenoso. Através dessas análises e levantamentos de dados científicos em campo, 

decorrentes em um período de nove meses, foram confeccionados diagramas representativos dos 

processos erosivos dos pontos analisados. Esses diagramas representam melhores resultados do 
processo erosivo das falésias da praia de Itupanema, sendo que os fatores socioambientais, naturais e 

assim também como a composição areno-argiloso do solo contribuíram para esse fenômeno da erosão. 

 
Palavras-chave: Erosão. Falésias. Solo. Geologia. Meio Ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A erosão de falésias é um dos processos geológicos endógenos, que mais prejudica e 

destrói as margens de cidades que se localizam nos limites dos litorais, rios, estuários e baias. 

Agindo de forma muito agressiva sobre os sedimentos e rochas sedimentares, transportando-

os através da água da chuva, marés ou dos oceanos. 

A praia de Itupanema, localizada no município de Barcarena-Pará, teve como foco de 

estudo os processos erosivos que afetam as falésias que ficam a margem da baia de Marajó. 

Com influências do rio Pará e da baia de Guajará, as intensivas erosões são ocasionadas pelo 

fator água da chuva (pluvial), pelas ondas (fluvio-marinha/estuarino), e de forma significativa 
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pelo homem (antropogênica). As ondas marítimas, o desmatamento da vegetação ciliar e de 

grande porte, as ações intempéricas como a construção de portos nas proximidades da praia 

contribuem para o fenômeno de erosão das falésias por sofrerem a ação do mar. 

Esta praia apresenta formação de falésias que chegam a aproximadamente 8 m de 

altura com área litorânea de 6 km de extensão, e que vêm sofrendo processos erosivos 

intensos, provocando recuos do relevo.  O ponto de estudo abrange uma área litorânea que se 

inicia na antiga orla da praia e se estende até a praia do Horto, que mede cerca de 2 km de 

extensão. Essa área remete aspectos relacionados à erosão, fazendo com que haja 

modificações constantes na geomorfologia da região, levando em consideração que essa 

retração atua há muito tempo, porém há algumas décadas com o desenvolvimento da Vila e as 

instalações de grandes projetos, há a degradação das áreas afetadas por tal fenômeno. 

De acordo com Cruz & Fagundes (2008), a falésia está representada por formações 

litorâneas que através da ação erosiva do impacto das ondas sobre as rochas, além das 

mudanças climáticas ao longo dos anos, dão origem a escarpas marinhas formando costas 

altas e abruptas. Apresenta sedimentos inconsolidados (areia, argilas e silte) e consolidados 

(argilitos, siltitos e arenitos lateríticos ferruginosos). Devido à erosão, os materiais 

inconsolidados são transportados em áreas próximas dando origem as praias.  

No caso da praia de Itupanema, a fragilidade dos materiais inconsolidados está 

provocando o desbarrancamento das falésias. Essa fragilidade é ocasionada pelos diversos 

agentes erosivos, entre eles estão as ações naturais que compreendem o período chuvoso 

(meses de dezembro a maio) que com a lixiviação retira a camada superficial do solo 

deixando-o mais exposto a ponto de deslizar, a força das marés contribui principalmente na 

época das cheias (mês de março) e a ação antrópica que modificam o espaço natural como a 

ocupação desordenada da formação da Vila, desmatamento, etc.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Etapas do trabalho de campo 

 

Esta etapa teve como sede a Vila de Itupanema onde está localizada a praia, 

estendendo-se durante 9 meses de trabalho, tendo como foco principal as falésias da praia 

desta vila. Foram selecionados 9 pontos críticos de desmoronamentos em toda a extensão de 

estudo da praia, isso proporcionou definir a geologia, a geomorfologia e a pedologia, 
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utilizando fotografias, análises e monitoramentos através de inclusões de pinos de erosão 

(Figura 1) que foram instalados nesses pontos críticos.  

Os pinos de erosão (erosion pins) são um dos métodos mais simples e eficientes de se 

monitorar a erosão dos solos (DE PLOEY & GABRIELS, 1980). Foram colocados 15 pinos 

divididos em 9 pontos, porém, devido ao processo acelerado de erosão em alguns pontos 

críticos, ocorreu a reposição frequente desses pinos. Eles foram feitos de vergalhões de ferro, 

medindo 40 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro, sendo que 30 cm ficam enterrados na 

forma horizontal das falésias, deixando apenas 10 cm do pino exposta. 

 

 
Figura 1 – Pinos utilizados na verificação da erosão nos pontos críticos da falésia. Fonte: Santana 

(2013). 

 

O monitoramento desses pinos consistiu em fazer visitas constantes nessas áreas, verificando 

o aparecimento da parte que foi enterrada e pintada, para que á medida que o solo vai sendo 

erodidos, os pinos vão ficando cada vez mais expostos. Todos esses dados tabelados 

mensalmente e no final desse monitoramento foi possível estimar a perda de solo. 

 

2.2 Etapas do trabalho de laboratório 

 

Nesta etapa, tornou-se necessário fazer coletas das amostras de sedimentos de cada 

ponto crítico para iniciar o processo de estudo de caracterização do tipo de solo. As 11 

amostras foram coletadas onde foram colocados os pinos.   

De acordo com Cunha & Guerra (2011), cada amostra deverá ter em torno de 100 g. 

No laboratório essas amostras foram pesadas e colocadas numa estufa, por 24 horas, a 105ºC. 

Esse procedimento foi realizado no Laboratório de Química do Campus de Barcarena da 

Universidade do Estado do Pará, após a secagem e pesagem de 100 g, as amostras foram 

peneiradas em 3 peneiras de abertura de 0,150, 0,075 e 0,045 mm de diâmetro.  
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A fração areia foi separada por peneira de malha de 0,150 mm. A fração silte foi feita 

na peneira de 0,075 mm e a argila na malha de 0,045 mm. Nesse processo utilizou-se água 

para facilitar a passagem de cada material.  Após o peneiramento, cada material foi separado 

em bécheres e secado na mesma temperatura e período de tempo. Após isso, as amostras 

foram catalogadas retirando o percentual de cada tipo de solo e depois esses valores foram 

plotados no diagrama de grupamento de classes texturais de acordo com Gama (2004). 

 

2.3 Caracterização do trabalho de campo: pontos estudados  

 

São vários mecanismos que atuam na evolução da erosão das falésias. A observação 

desses fatores em campo só vem comprovar a relação com o processo erosivo. Os 9 pontos 

críticos iniciam-se num perímetro da praia conhecida como “Horto” e termina na antiga orla, 

percorrendo uma distância de 2 km. O perfil esquemático abaixo (Figura 2) mostra a altura 

máxima da falésia na região de cada ponto crítico da praia de Itupanema. 

 

 

Figura 2: Gráfico do perfil Longitudinal e esquemático da falésia da praia de Itupanema.  

Fonte: Autores. 

 

Ponto 2 

 
Figura 3 – Processos erosivos atuantes em desmoronamento por basculamento. Fonte: Santana (2013). 
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Localizado a 270 metros do 1º ponto. Mede cerca de 1,50 metros de altura, 

apresentando uma textura de solo média. Foi colocado 1 pino no intermediário da Falésia. 

 

Ponto 4 

 

Este ponto (Figura 4) está localizado paralelo a um campo de futebol. Mede 4,7 

metros, com uma textura de solo média. Foi colocado 1 pino no topo da falésia. 

 

 
Figura 4 – Processos erosivos pouco atuantes nessa região das falésias. Fonte: Santana (2013). 

 

 

 

Ponto 7 

 

 
Figura 5 – Desmoronamento em blocos atuantes nessa região das falésias. Fonte: Santana (2013). 

 

Este ponto (Figura 5) está localizado nos fundos da casa da Sr.ª Cleonice. Mede 1,8 

metros, com uma textura de solo média. Foi colocado 1 pino base da falésia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Análise socioambiental da vila de itupanema 
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A Vila de Itupanema está situada na região noroeste do município de Barcarena. Trata 

de um pequeno núcleo urbano, o qual serve de moradia para a população que desempenha 

atividades agrícolas, pesca e micro comércio e, apenas uma pequena parcela dessa população 

desempenha atividades na empresa ALBRAS - Alumínio Brasileiro S/A.  

A população de Itupanema até a década de 80 se dedicava a diversas atividades, como 

a pesca, a caça, o extrativismo vegetal e o cultivo de pequenas lavouras. Após a implantação 

do Projeto ALBRAS, grande parte de sua mão-de-obra passou a exercer atividades 

predominantemente terciárias (TOURINHO et al.,1999). 

A ocupação desordenada e crescente da Vila de Itupanema deu-se na década de 90, 

quando a vila recebeu muitas pessoas que foram excluídas do projeto ALBRAS, que pela falta 

de emprego e a necessidade de sobrevivência, optaram por ficar na sua área de entorno, o que 

provocou um crescimento desordenado das áreas periféricas de Itupanema. 

Ao longo do tempo, os moradores desta vila vêm alterando os ecossistemas, sem 

considerar esses recursos naturais como esgotáveis. As degradações decorrentes das 

modificações ambientais, induzida pelo homem, no processo de utilização dos recursos 

naturais, são inúmeras e estão relacionadas a essa urbanização inadequada, fazendo com que 

haja um desmatamento indiscriminado, abertura de ruas, provocando a erosão e contaminação 

dos aquíferos e assoreamento de rios, canais e lagos. 

Hoje, a Praia de Itupanema apresenta recuos acentuados causando o desbarrancamento 

das falésias. Na comunidade, não há um plano de desenvolvimento do turismo, causando 

assim, a desordem e preocupação com o meio. Esta feição geomorfológica modificada, que 

margeia a praia de Itupanema é afetada por fatores de origem natural relacionados à dinâmica 

costeira e outros estão relacionados às atividades antrópicas (intervenções humanas), como o 

crescimento demográfico, o que obriga a uma urbanização acelerada e sem planejamento. 

A erosão das falésias está cada vez mais intensa na Vila, provocando principalmente a 

destruição de logradouros (ruas, praças e calçadas), ameaçando residências assim como hotéis 

e pequenos comércios como bares e restaurantes, localizados próximos às falésias. O 

problema da erosão resulta, essencialmente, de um conflito entre um processo natural, o recuo 

da linha de costa, acarretando no aceleramento desse processo, fazendo com que haja 

desmoronamentos nas áreas mais críticas. 

 

3.2 Resultados das amostragens 
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Granulometria 

As análises granulométricas dos sedimentos possibilitaram quantificar a porcentagem 

das frações: areias, silte e argila, em cada ponto monitorado da falésia. A partir desses dados, 

foram plotados gráficos de classes texturais do solo dos pontos críticos. 

Na observação em campo do ponto 2, verificou-se que este é um dos que a erosão está 

ocorrendo de forma bruta e acelerada. São diversos os fatores que estão contribuindo para este 

processo, tais como: baixo relevo, ausência de vegetação costeira, textura do solo média, água 

da chuva e força das marés. 

 A leitura do diagrama do ponto 2, indica a presença de mais de 60% de areia fina da 

composição total deste barranco, sendo sua classificação textural média (areno-argiloso) do 

solo (areia fina e pouca argila), evidenciando a sua fragilidade explicando o porquê do maior 

solapamento desta área, não resistindo a erosão e consequentemente recuando a falésia (Ver 

Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Diagrama definindo a textura arenosa de teor média do solo com mais de 63% de areia fina. 
 

 

No ponto 4, observou-se a queda do pino, esta queda se deu devido à quebra de um 

bloco que estava se formando na região superior da falésia. A quebra ocorreu pela perda de 

uma árvore. A amostragem no diagrama determinou uma textura média, somando um total de 

54,3% (silte e argila) e 45,95% de areia, caracterizando um solo areno-argiloso, conforme 

indica a Figura 7.  
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Figura 7 – No diagrama observa-se a textura arenosa de teor média do solo. 

 

A amostragem no diagrama do ponto 7, determinou uma textura média, somando um 

total de 60,72% (silte e argila) e 38,31% de areia, caracterizando um solo areno-argiloso (Ver 

Figura 8). 

 
Figura 8 – Diagrama definindo a classe textural arenosa de teor média do solo. Observa-se a maior quantidade 

de areia fina e silte (38 e 33%), respectivamente. 

 

 

Os maiores teores de fração argila foram encontrados, nos pontos 8 e 9,  já os maiores 

teores da fração silte foram evidenciados nos pontos 3, 4 e 7. Os teores de fração areia 

variaram de areno-argiloso destacando-se nos pontos 2, 5, 6 e 9 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Resultados das análises granulométricas dos solos nos 9 pontos onde foram colocados os 
pinos de erosão. 

Ponto Amost. Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 

Classe textural Tipo de solo 

1 1 81 10 9 Arenosa Arenossolo 

1 2 35,5 10,8 56,6 Argilosa Argilossolo 

1 3 20,37 19,11 60,86 Muito argilosa Argilossolo 

2 4 63,53 14,25 22,19 Média (arenoso) Arenossolo 

3 5 42,10 22,90 34,98 Média (areno-argiloso) Areno-argiloso 

4 6 45,95 24,41 29,62 Média (areno-argiloso) Areno-argiloso 
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Pontos críticos 

cm

5 7 52,93 23,65 23,41 Média (arenoso) Arenossolo 

6 8 59,79 7,48 32,72 Média (arenoso) Arenossolo 

7 9 38,31 32,94 27,78 Média (areno-siltosa) Arenossolo 

8 10 41,81 9,29 48,81 Argilosa Argilo-arenoso 

9 11 47,27 7,18 45,54 Argilosa Areno-argiloso 

 

No período das cheias, os fluxos transportam os sedimentos da base da falésia, 

provocando o solapamento basal da mesma. Consequentemente, a estrutura das falésias torna-

se instável e desprovida de sustentação, resultando, então, no desmoronamento em blocos.  

O período de monitoramento foi de julho de 2012 a março de 2013 (9 meses). Os 

pinos, os representados pelos números 2, 4 e 7 caíram. A magnitude da erosão nas falésias 

variou de 2 cm a 295 cm, nos pontos monitorados com pinos de erosão, conforme a Figura 10. 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico de perda do solo dos pontos estudados. Os pontos 2 e 7 são os pontos mais críticos de perda 

de solo provocado pela erosão na falésia da paria de Itupanema. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O resultado das entrevistas obtidas no decorrer do desenvolvimento deste trabalho 

proporcionou melhores esclarecimentos sobre o espaço físico-social e geoeconômico, e sobre 

a erosão das falésias da Vila de Itupanema, o qual será de suma importância para o registro de 

informações. Fazendo desta, uma fonte de pesquisa, contribuindo para que esses dados não 

sejam perdidos com o passar do tempo.  

Os dados de campo e de laboratório (análise granulométrica) mostraram que a 

magnitude dos processos erosivos é muito intensa e a taxa da erosão acumulada é muita 
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elevada nos pontos 2 e 7, principalmente quando se considera um intervalo de tempo de 9 

meses.    

Os processos erosivos são do tipo desmoronamento ou desbarrancamento. Tal 

fenômeno está relacionado, principalmente, às falésias médias e altas (1,5 a 8 m) e íngremes, 

baixa densidade aparente dos materiais arenosos, baixo de cobertura vegetal e oscilação do 

nível da maré (vazante e enchente). Estas condições favorecem o processo de 

desmoronamento, ou solapamento do barranco em blocos. Os maiores índices de erosão 

acumulada foram registrados em material areno-argiloso, nos quais o processo de 

umedecimento-secagem favorece a capacidade de expansão e contração do material a qual se 

fragmenta, favorecendo o desmoronamento em blocos, principalmente no início do período 

das cheias. 

A realização desse trabalho constatou que os processos erosivos das falésias, em 

alguns pontos, vêm sofrendo grandes recuos descaracterizando a paisagem natural da mesma 

e a vegetação. Estima-se, que, se continuar ocorrendo nesta mesma velocidade, 

aproximadamente em 3 anos e meio a queda das falésias vai atingir a rua principal da beira da 

praia do horto no perímetro do ponto 2.  Assustados com essas e possíveis consequências, 

moradores que residem às proximidades da praia, sem apoio do poder público, vêm 

enfrentando esse problema sem ter nenhuma previsão de amenização, por isso, alguns 

moradores estão se mudando dessa região por temerem que a força da erosão venha atingir as 

suas casas. 
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RESUMO 
 

A espécie Ucides cordatus, popularmente conhecida como caranguejo-uçá, é um dos recursos mais 

explorados para o consumo humano no Brasil. O objetivo foi descrever os aspectos econômicos e 

sanitários na comercialização do caranguejo na feira livre do entroncamento, localizada no município 
de Belém. Os dados foram levantados no período entre março e abril de 2013 por meio de visitas aos 

locais de venda do caranguejo e os materiais empregados para a coleta de dados foram formulários 

estruturados com perguntas específicas sobre a realidade e situação na venda de caranguejos. 
Entrevistou-se 15 vendedores com idade média de 51 anos e com baixo nível de escolaridade. Os 

caranguejos são comprados de atravessadores e comercializados ainda vivos por venda por unidade 

podendo variar de R$0,50 (cinquenta centavos) a R$2,00 (dois reais) dependendo do tamanho ou 
“corda” (amarrados em conjuntos de 10 a 12 indivíduos) custando R$10,00 (dez reais) a R$15,00 

(quinze reais). O período de maior venda citado foi nos meses de março a agosto. Os resultados 

evidenciaram que a feira do Entroncamento não apresenta condições de infraestrutura e higiene ideais 

presumindo-se que o caranguejo comercializado pode apresentar um risco para a saúde pública. Seria 
necessária a intervenção do poder público proporcionando melhores condições aos vendedores de 

caranguejo no que se refere a organização e regulamentação dessa atividade econômica. 

 
Palavras-chave: Manguezal. Ucides cordatus. Qualidade. Comercialização 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Os manguezais são ecossistemas de elevada importância, já que funcionam como um 

berçário para várias espécies de animais. Geralmente estão localizados em áreas estuarinas e 

marinhas, constituindo fonte de vida e energia. São ricos em nutrientes e apresentam uma 

elevada biodiversidade e produtividade (ARAÚJO, 1999).  

 O caranguejo uçá (Ucides cordatus Linnaeus, 1763) é conhecido também como 

castanhão ou caranguejo-verdadeiro, sendo uma das espécies mais explorada para o consumo 

humano no Brasil. O caranguejo-uçá é um crustáceo, esses crustáceos são animais 

característicos de regiões de manguezais, vivendo no interior do mangue fazendo tocas na 

lama entre as raízes, é herbívoro (se alimenta das folhas que caem das árvores do manguezal) 
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e ocorre no Brasil desde o Estado de Amapá até Santa Catarina, existindo várias maneiras de 

degustar esse crustáceo, seja de modo “toc-toc“ ou em diversos pratos de acordo com cada 

região do Brasil (CASTRO et al., 2009). Este alimento é consumido por boa parte da 

população paraense, incluindo todos os diferentes níveis sociais (MIYAKE et al., 2009). 

 A captura do caranguejo envolve aspectos sócio-culturais, financeiros e nutricionais, 

uma vez que se trata de uma atividade historicamente ativa entre as comunidades que habitam 

o entorno de manguezais (CORREIA et al., 2009). A produção da carne desse crustáceo é 

uma atividade muito explorada em alguns municípios do estado do Pará e a obtenção deste 

produto se dá pela extração manual, realizada por várias famílias, que em sua maioria não 

possuem condições adequadas de higiene (MIYAKE, 2008). Sua comercialização é a 

principal fonte renda dos pescadores da região. E essa atividade acontece praticamente o ano 

todo (SANTANA, 2009). 

 O caranguejo pode ser considerado um produto pesqueiro, onde sua contaminação 

também ocorra através do manuseio, descuidado por parte dos pescadores, pelo inadequado 

acondicionamento que recebe e pela longa trajetória quando capturado até o consumo 

(CÉSAR, 2002). Por ser um alimento altamente perecível, merece cuidados no transporte, 

armazenamento e na exposição para venda. Um dos principais problemas com esse pescado 

ocorre no seu processamento, quando o tratamento usado para retirar a carne das patas e do 

corpo do animal é feito manualmente e após os indivíduos terem sofrido um cozimento 

rápido. Essa operação pode ser fonte de contaminação, principalmente de estafilococos. O uso 

de luvas e a aplicação de boas práticas de higiene, aliados à manutenção de temperatura 

adequada e resfriamento rápido da carne evitam esse problema (DIAS et al., 1999). 

 O presente trabalho tem como objetivo descrever os aspectos econômicos e sanitários 

na comercialização do caranguejo na feira livre do entroncamento. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Coleta de dados 

  

A pesquisa foi exploratória e fundamentada em análise qualitativa e investigativa, por 

meio da observação e avaliação da realidade encontrada. Os materiais empregados para a 

coleta de dados foram formulários estruturados com perguntas específicas sobre a realidade e 

situação na venda de caranguejos. Foi realizada no período entre março e abril de 2013.  
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 Os dados primários foram coletados durante as visitas técnicas a feira livre do 

Entroncamento localizando-se na porta de entrada da cidade de Belém do Pará, na confluência 

da Rodovia Augusto Montenegro e Avenida Pedro Álvares Cabral, ocasião em que se 

observou a organização do setor de venda de caranguejos, assim como, as condições 

higiênicas do ambiente, do manipulador e dos produtos. Também foram realizadas entrevistas 

estruturadas com os comerciantes do pescado.  

2.2 Condições de Comercialização 

  

O instrumento para avaliar as condições higiênico-sanitárias de comercialização do 

caranguejo teve como base a Legislação Federal (BRASIL, 1997), compondo-se de blocos 

que tratam de instalações físicas, equipamentos e utensílios, higiene pessoal e boas práticas de 

manipulação. Para atender as observações constantes do instrumento de avaliação utilizou-se 

a terminologia “de acordo” e em “desacordo” para identificar as situações de adequação ou 

não à legislação vigente Portaria nº 368 (BRASIL, 1997). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Foram entrevistados 15 vendedores de caranguejos na feira do entroncamento no total 

(máximo de vendedores) que possuíam idade média de 51 anos (mínimo: 17 anos e máximo: 

74 anos), o nível de escolaridade atingido foi ensino fundamental, poucos concluíram o 

ensino médio completo. 

 

3.1 Armazenamento e Comercialização 

  

Os caranguejos vendidos no Entroncamento são comprados dos atravessadores que 

trazem dos municípios do estado do Pará que possuem mangue para extração como, 

Bragança, São Caetano de Odivelas, Viseu, Augusto Correa, Quatipuru e Capitão Poço, assim 

como, fora do Estado como o Maranhão. Dados que corroboram com o Ministério Público do 

Estado do Pará (2009) que citam os principais municípios que realizam a atividade de retirada 

da carne do caranguejo são: Bragança, Quatipuru e São Caetano de Odivelas. Esses 

caranguejos não são mantidos em cativeiros antes da venda, pois, geralmente, os feirantes 

comercializam tudo, ainda vivos, na venda por unidade, “corda” (amarrados em conjuntos de 

10 a 12 indivíduos) procedidos do município de Bragança, principalmente nos dias de sábado, 
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domingo e feriados quando não vendem todos, deixam para outro dia, em caixas plásticas ou 

em paneiros (cestos feitos de cipó). Esses agrupamentos dos caranguejos podem gerar um 

elevado nível de estresse, assim como, a perda de partes do animal (apêndices), agressividade 

e morte. Após a captura e muitas vezes na comercialização, os caranguejos ficam expostos a 

venda no sol.  

 A unidade do caranguejo é vendida de R$0,50 (cinqüenta centavos) a R$2,00 (dois 

reais) dependendo do tamanho. Também são comercializados em “cordas” custando R$10,00 

(dez reais) a R$15,00 (quinze reais). Na compra dos atravessadores, os comerciantes pagam 

por uma “saca” com 100 a 200 unidades, o preço de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$100,00 

(cem reais). O período de maior venda citado foi nos meses de março a agosto, alguns 

mencionaram o inverno devido a alta oferta e os caranguejos estarem “gordos”, segundo os 

vendedores: “o caranguejo começa a engordar em março e de maio a agosto estão melhores 

para venda, porque o consumidor procura mais”. Outra explicação dada foi a maré, afirmada 

pelos vendedores, pois se a maré está alta, tira-se pouco caranguejo do mangue e falta no 

mercado, mas com a maré baixa, a catação fica mais fácil e passa a ter maior oferta, o que 

reduz o preço. Também, fora o período de defeso que comercializam bastante. 

 Quando indagados sobre o tamanho do caranguejo que o consumidor costuma 

comprar, os entrevistados responderam a partir de 10 cm (dez centímetros), o chamado 

caranguejo “graúdo”, o mais solicitado pelos fregueses. Essa afirmação dos vendedores está 

de acordo com a Portaria 70/2000 (IBAMA), onde a largura mínima de carapaça do 

caranguejo-uçá é de 6,0 cm para ambos os sexos. Desde 1989 o IBAMA proíbe a captura de 

indivíduos machos menores que 45 mm de comprimento da carapaça.  

 Os entrevistados foram questionados sobre seu conhecimento ecológico, pela causa da 

diminuição na quantidade de caranguejo durante o ano, aproximadamente 63% dos 

entrevistados responderam o período de defeso (tempo reprodutivo), 37% troca de "muda", 

citando os meses de fevereiro a março, junho e julho e que no verão ficam mais barato porque 

estão magro. Então, pesquisamos qual o período que o caranguejo está mais “gordo”, 80% 

asseguraram que estão nos meses de março a agosto. 

3.2 Condiç ões higiênicos-sanitários 

 Após aplicação de um check list, observamos que nenhum dos vendedores possuía 

condições mínimas de higiene na execução do trabalho, como treinamento de boas práticas, 

lavar as mãos e ter unhas aparadas e limpas, vestimentas adequadas entre outros cuidados, 
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podendo representar um risco de contaminação para o produto, vendedor e para os 

consumidores. Observou-se que os vendedores não se atentam aos cuidados inerentes a 

comercialização de produtos alimentícios, sejam eles “in natura” ou preparados. Quanto aos 

itens instalações físicas, equipamentos e utensílios, pisos, teto, iluminação com proteção e 

instalação sanitária destinados à exposição e venda do caranguejo, os estabelecimentos 

visitados estavam todos em desacordo com a legislação vigente conforme a Portaria n.º368 

(Brasil, 1997), pois a feira do Entroncamento é um espaço a céu aberto, onde inúmeras 

barracas, bancas, carroças e ambulantes com seus tabuleiros disputando um espaço para 

vender alimentos, produtos e oferecer serviços. O ambiente onde tudo isso se manifesta não 

oferece boas condições às pessoas que sobrevivem nesse local e também aos freqüentadores 

da feira. No que se refere a equipamentos e utensílios foram observados: caixas de plásticos 

ou isopor sujas em mau estado de conservação com caranguejos dentro e lama do mangue, 

falta de equipamentos e utensílios, pois na maioria dos entrevistados só possuiam os 

caranguejos nas caixas e as sacolas plásticas para venda. Não foram observados nos 

estabelecimentos pia com água, sabão e sanitizante, para a higiene das mãos e equipamentos 

para o controle de insetos. Foi também observada a presença de cachorros (inclusive insetos, 

como baratas, moscas) por toda a feira, isto pode atuar de maneira prejudicial à qualidade ou 

até mesmo contaminar o caranguejo e outros alimentos vendidos.   

 

4. CONCLUSÕES 

 A qualidade dos produtos oferecidos na feira do Entroncamento é inferior devido a 

falta de conhecimento dos feirantes no manuseio dos alimentos por eles oferecidos. Além 

disso, freqüentar esses espaços públicos pode ser desagradável, pois há uma intensa 

desorganização, presença acentuada de sujeiras e poluições das mais variadas. Esses 

resultados podem ser as causas que tornam as feiras locais muitas vezes segregados, 

marginalizados pelo esquecimento do poder público. As observações realizadas mostram-nos 

a realidade da feira comprovando a negligência e falta de atenção dos comerciantes de 

caranguejos ao cuidado com a qualidade do alimento, mas os feirantes possuem o 

conhecimento do produto que vendem, principalmente a respeito do período de defeso do 

caranguejo. 

 No que se refere à higienização e limpeza, sugeri-se que existam periodicamente 

cursos de aprimoramentos das técnicas de conservação e manipulação dos alimentos (sendo 

os riscos mais grave com a venda de carnes, peixes, camarão e caranguejo, produtos que 
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ficam expostos à venda sem cuidados e que atraem os vetores de contaminação), assim como, 

a importância de cuidar do lixo para que a feira esteja sempre limpa. Tais cursos poderiam ser 

ministrados por entidades não governamentais (ONG’s) e universidades. Para tanto, será 

necessário que todos os agentes sociais estejam integrados em promover a responsabilidade 

na organização da feira do Entroncamento em todos os setores. 
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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é contextualizar a gestão de resíduos sólidos urbanos no Estado do Pará, 
avaliar suas alternativas de gestão e os incentivos na esfera estadual.  A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) é implantada para sistematização de diretrizes e instrumentos relacionados para a 

gestão de resíduos sólidos. O objetivo da PNRS é promover a destinação correta e ambientalmente 
adequada dos resíduos, bem como, reduzir a quantidade de resíduos e economizar recursos naturais 

através do reaproveitamento e redução da geração. Mediante a Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico formulada pelo o IBGE, foi possível avaliar os avanços do manejo de resíduos sólidos. Na 
Região Norte concentra-se o maior contingente de municípios com serviços de manejo dos resíduos 

sólidos gerenciados por entidades da administração direta do poder público, em consequência do atual 

modelo de ações desarticuladas pelo o governo. No estado do Pará a lei que regulamenta o Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos ainda não está em vigor, e essa ausência compromete o desenvolvimento 
dos planos municipais, pois sem a aproximação do governo estadual, não será possível manter ações 

duradouras quanto as formas de gestão. O sucesso dos programas será, portanto em função do 

envolvimento da sociedade através de ações permanentes e sustentáveis.  
 

Palavras-chave: gestão, resíduos sólidos, políticas ambientais. 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

A gestão ambiental trata da gerência das atividades relacionadas ao meio ambiente e 

aos recursos naturais, buscando a utilização racional dos recursos com o menor impacto 

possível. A gestão de resíduos sólidos consiste, segundo Rosa et al (2012), em um conjunto 

de políticas e instrumentos voltados sobre o sistema de geração, coleta, transporte, tratamento, 

reciclagem e destinação final dos resíduos sólidos. Na definição da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 10.004/2004 resíduos sólidos resultantes de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição e podem apresentar-se nos estados sólidos e semi-sólidos.  

Um modelo eficiente de gestão de resíduos sólidos deve promover a redução de 

resíduos na fonte, o reuso de materiais e na eficiência da reciclagem dos resíduos sólidos. 

Heimlich et al (2002) entende que as estratégias usadas para desenvolver um sistema de 

gestão para os resíduos sólidos urbanos, passam pela identificação dos níveis de valores 

individuais e coletivos da sociedade. Para atingir as premissas do desenvolvimento 
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sustentável, a gestão de resíduos deveria ser orientada primeiramente para a redução do 

consumo e posteriormente, o reuso, reciclagem, compostagem, incineração e disposição final 

em aterros sanitários. Entretanto, um importante componente desta estratégia é a 

responsabilidade pelos serviços de limpeza, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos 

(RSU), que nos municípios brasileiros são de responsabilidade da administração pública local, 

que organiza a gestão de resíduos em todo o seu território do município. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países 

desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis. Além de atuar como um instrumento integrador, onde 

todos os atores sociais (sociedade, governo e empresas) devem atuar para a colaboração da 

gestão dos resíduos e para que seja mais eficiente e racional. A elaboração de planos de gestão 

integrada também é necessária em todas as esferas de governo (União, Estado e Municípios) 

que envolvam metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem.  

A descentralização da gestão de resíduos sólidos parte do conceito de democratização 

e participação popular, com o processo de transferência da decisão estatal para dimensões 

locais, visando uma estratégia para uma gestão mais ágil e eficaz. A partir dessas diretrizes os 

municípios buscarão modificar as práticas ambientais convencionais e elevar-se aos novos 

modelos de gestão, cabendo ainda as obrigações legais de cumprimento das leis, estabelecidas 

referente à gestão de resíduos. Desta forma, o objetivo deste artigo é contextualizar a gestão 

de resíduos sólidos no Estado do Pará, avaliar suas alternativas de gestão e os incentivos 

existentes na esfera estadual.  

 

2. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: CONTEXTO, POLÍTICAS E 

INSTRUMENTOS 

  

Os instrumentos de gestão de resíduos sólidos surgiram para a implementação dos 

processos de gestão. A Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, apresenta a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e descreve os principais instrumentos para uma gestão de resíduos sólidos 

eficiente. Neste contexto, estão inseridos os planos de gestão de resíduos sólidos, inventários 

de resíduos sólidos, coleta seletiva, logística reversa, responsabilidade compartilhada pelo  

ciclo de vida do produto, desenvolvimento de cooperativas ou associações de catadores de 

materiais reutilizáveis e/ou recicláveis, cooperação técnica cientifica entre os setores públicos 
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e privados, educação ambiental, iniciativas fiscais e financeiras, o fundo nacional de meio 

ambiente, sistema nacional de informações sobre resíduos sólidos e entre outros.  

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos é um instrumento da PNRS, onde são 

abordados os diversos resíduos gerados. Atualmente, as diretrizes para o gerenciamento 

desses rejeitos e metas para diversos cenários são realizadas através de programas e ações. 

Segundo o MMA (2012) as diretrizes, estratégias e metas apontam quais ações são 

necessárias para o alcance dos objetivos nacionais e as prioridades que devem ser atendidas. 

Portanto, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos exerce um papel norteador do 

desenvolvimento de políticas públicas levando em consideração a diversidade cultural, 

geográfica, demográfica que caracterizam a rede urbana brasileira e suas microrregiões. 

A PNRS (2010) define coleta seletiva como a coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição. A coleta seletiva pode ser utilizada 

como um instrumento de solução gerencial para os problemas provocados pela alta produção 

de resíduos domiciliares, auxiliando na redução da geração de resíduos. Porém, como seus 

resultados são obtidos em longo prazo, e falta ainda um modelo padrão para aplicação da 

coleta seletiva, essa prática ainda não é adotada em muitos municípios. A coleta seletiva pode 

ser entendida como uma estratégia para desviar os resíduos sólidos domiciliares dos lixões e 

aterros sanitários e destinados para um processo de reutilização ou reciclagem (LOPES, 

2003).  

Outro instrumento de gestão é a logística reversa que é definida na PNRS (2010) como 

um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Com isso, ressalta-se a 

importância do planejamento estratégico dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, 

bem como o transporte e acondicionamento destes resíduos a fim que seja possível implantar 

a gestão compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Quanto à reciclagem, este é um processo amplamente usado no mundo e se torna 

indispensável para a manutenção do meio ambiente. No entanto, a reciclagem não deve ser 

utilizada como única solução aos resíduos sólidos e sim como um elemento dentro de um 

conjunto de soluções. Assume-se, assim, que as soluções possíveis serão integradas no 

gerenciamento do lixo, já que nem todos os materiais são técnica ou economicamente 

recicláveis (JARDINS et al., 1995 apud MOTA, 2003). 
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Através de assessorias oferecidas por universidades, prefeituras ou organizações não 

governamentais, os catadores tem se organizado em cooperativas ou associações de forma a 

criar maior poder de barganha e negociar com as indústrias recicladoras (MILANEZ, 2002), 

além do seu caráter social reconhecido como um importante instrumento na execução da 

política. A destinação correta dos resíduos sólidos urbanos é uma atribuição do poder público 

local, que possui recursos especialmente para esta finalidade, porém, ao reconhecer o catador 

como um agente da gestão de resíduos sólidos, os administradores também poderão repassar 

as verbas especializadas em investimentos nos programas de reciclagem. 

Outro instrumento previsto na PNRS é o modelo de gestão compartilhada onde 

municípios poderão decidir responsabilidades na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos. Municípios da mesma região podem se unir para gerenciar os seus resíduos, 

utilizando, como por exemplo, o mesmo aterro sanitário como tratamento e destinação final 

de todos os municípios envolvidos. Segundo Oliveira (2004), entre os benefícios da utilização 

de consórcios públicos estão a melhoria no processo de captação e tratamento de água para 

abastecimento, redução do consumo de recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida 

dos catadores. Além da minimização de gastos com recursos financeiros, humanos, 

tecnológico e de materiais. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este trabalho desenvolveu uma pesquisa exploratória, através de um levantamento 

bibliográfico sobre os avanços da gestão de resíduos sólidos no Estado do Pará, usando como 

base a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008) e os dados recentes sobre a 

gestão de resíduos sólidos urbanos no Estado do Pará. Esta pesquisa investiga, em todos os 

municípios do Brasil, informações sobre captação e análise da água, volume de água 

distribuída (tratada ou não), extensão das redes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, tratamento de esgoto, locais de destinação, extensão das redes de esgotamento 

sanitário, pontos de lançamentos da rede de drenagem urbana, extensão das redes de 

drenagem urbana, fatores agravantes de enchentes ou inundações e de erosões, volume do lixo 

coletado, frequência da coleta, destino final do lixo e coleta de resíduos sólidos especiais, 

entre outros aspectos. Para este trabalho foram consideradas apenas as variáveis relacionadas 

à questão do manejo de resíduos sólidos.  
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A população alvo é constituída por prefeituras municipais, órgãos públicos e entidades 

privadas que atuam na prestação de serviços de saneamento básico à população: Companhias 

estaduais e/ou municipais de saneamento básico, autarquias e fundações, consórcios públicos 

e empresas privadas de saneamento básico no âmbito de todo o território nacional (IBGE, 

2013). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização da gestão de resíduos sólidos urbanos 

 

No Brasil, o manejo de resíduos sólidos urbanos compreende a coleta, a limpeza 

pública e a destinação final desses produtos. Segundo o IBGE (2008), os resíduos têm um 

forte impacto no orçamento das administrações municipais, podendo a atingir 20% dos gastos 

da municipalidade. 

O sistema de limpeza urbana pode ser administrado das seguintes formas: diretamente 

pelo Município, através de uma empresa privada específica ou através de uma empresa de 

economia mista criada para desempenhar especificamente essa função. Nota-se que a forma 

frequente em cidades de menor porte é administração direta operando de forma que a 

prefeitura é a única executora dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Nesses casos, o 

gestor normalmente é um departamento da prefeitura ou de uma de suas secretarias, 

compartilhando recursos com outros segmentos da administração pública. 

A Região Norte concentra-se o maior contingente de municípios com serviços de 

manejo dos resíduos sólidos gerenciados por entidades da administração direta do poder 

público, em consequência do atual modelo de ações desarticuladas pelo o governo, conforme 

a tabela 1.  

É interessante destacar que no Estado do Pará somente quatro municípios terceiriza a 

execução dos serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos, a saber:  em Abaetetuba, 

Canaã dos Carajás, Ipixuna do Pará e Moju. Nos municípios de Almerim, Ananindeua, 

Belém, Bragança, Castanhal, Itaituba, Oriximiná, Santarém, São Félix do Xingu, Tomé-Açu, 

Tucuruí e Xinguara esses serviços são prestados pela prefeitura em conjunto outra entidade 

executora do serviço.  

 

Tabela 1–Modalidade da execução do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Região e Unidade 
de Federação 

Municípios com serviço de manejo de resíduos sólidos e 
forma de execução do serviço 
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Total  

  A prefeitura é a 

única executora 
dos serviços 

Outra entidade é 

executora do serviço 

A prefeitura e outra 

entidade são executoras 
do serviço 

Norte 449 405 19 25 

Pará 143 127 4 12 

Fonte: IBGE, 2008. 

 

4.1 Gestão dos resíduos e a relação com os catadores 

No que se refere às informações sobre os catadores atuantes no município, segundo 

IBGE (2008) a PNSB identificou, ainda, que 26,8% das entidades municipais que faziam o 

manejo dos resíduos sólidos em suas cidades sabiam da presença de catadores nas unidades de 

disposição final desses resíduos. No estado do Pará, 66% dos municípios não tinham 

conhecimento da atuação dos catadores na área urbana.  

Como anteriormente ressaltado, a existência de programas de reciclagem envolvendo 

os catadores geraria mais empregos, além de serem reconhecidos como agentes da gestão de 

resíduos sólidos. Quando uma prefeitura desconhece a ação destes trabalhadores torna-se mais 

difícil a mobilização de todas as partes envolvidas na melhoria da gestão.  

Com efeito, a reciclagem de materiais existentes no lixo constitui uma economia de 

matérias primas não renováveis e energia dos processos produtivos, aumentando a vida útil 

dos aterros sanitários. Neste sentido, a população deve ser devidamente educada para que 

somente sejam separados do lixo comum os materiais de valor agregados. Uma forma da 

população ser envolvida de forma efetiva seria a instalação de pontos de coleta voluntária a 

fim de tornar a coleta seletiva mais eficaz.  

Dos 143 municípios do Estado do Pará, apenas 10 municípios executam o manejo de 

resíduos sólidos através de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. 

A falta de mais cooperativas e associações reflete a ineficiência que se encontra a gestão em 

todo o Estado, a falta de incentivos à prática da coleta seletiva e da contínua marginalização 

que o setor se encontra.  

É importante que os municípios que optam por esse modelo, ofereçam apoio 

institucional para formação das cooperativas, principalmente no que tange à cessão de espaço 

físico e fornecimento de alguns equipamentos básicos, tais como prensas, carrinhos etc. Um 

dos principais fatores que garantem o fortalecimento e o sucesso de uma cooperativa de 

catadores é a boa comercialização dos materiais recicláveis. 
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4.2 Serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos 

 

A quantidade coletada através do serviço de coleta de resíduos varia conforme a forma 

na qual é coletado. Frequentemente, os resíduos domiciliares e públicos são coletados em 

conjunto por apresentarem características semelhantes. A frequência na qual são realizadas as 

coletas varia, na área urbana e nos bairros mas usualmente é mais utilizada a coleta diária 

seguida da frequência semanal, principalmente nos bairros da sede urbana.  

A qualidade da operação de coleta e transporte do lixo depende da forma adequada do 

seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no local. A população 

tem participação decisiva nesta operação, facilitando a realização da etapa de coleta. A coleta 

de resíduos sólidos deve se realizar de forma regular, sendo estabelecidos horários e dias para 

que lixo não fique acumulado em vias públicas. Os materiais mais recolhidos através da 

coleta seletiva é o papel/papelão seguido dos metais (ferrosos e não ferrosos) no estado do 

Pará. Porém, segundo o IBGE (2008), a coleta desses materiais acontece de forma mais 

equilibrada. Os municípios de Afuá, Belém, Castanhal, Concórdia do Pará, Redenção e Santa 

Maria do Pará realizam a coleta seletiva em apenas a área urbana da sede municipal. Os 

municípios de Conceição do Araguaia e Xinguara realizam a coleta exclusivamente em alguns 

bairros e no município de Bragança e Moju são realizados somente em alguns bairros 

selecionados. Em Almerim e Oriximiná a abrangência da coleta seletiva ocorre de outras 

formas, conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Abragência da coleta seletiva. 

Região e 

Unidade de 

Federação 

Municípios com serviço de coleta com manejo de resíduos sólidos com participação 

de catadores nas ações de coleta seletiva 

Forma de participação 

Todo 
município 

Toda a área 

urbana da 
sede 

municipal 

Exclusivamente 

alguns bairros da 
área urbana 

municipal  

Bairros 
selecionados 

Outros 

Pará 1     6      1        2       1 

Fonte: IBGE, 2008. 

 

5. ALTERNATIVAS PARA GESTÃO DE RSU NA ESFERA ESTADUAL 

 

De acordo com o Instituto do Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 

Pará (IDESP), o estado ainda apresenta sérias deficiências no trato dos resíduos sólidos 
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urbanos, havendo necessidade de instrumentos de gestão e investimentos, assim como a 

participação ativa do conjunto da sociedade civil para somar e implementar as ações 

necessárias. O ponto crítico é a Região Metropolitana de Belém, cuja produção de lixo é de 

quase dois quilos e meio por dia.  

Nesse sentido, o IDESP, visando contribuir com planejamento e a elaboração de 

políticas públicas voltadas à gestão de resíduos sólidos, deu início a pesquisa “Gestão 

Ambiental no Estado do Pará: um enfoque na gestão de resíduos sólidos urbanos”. O projeto 

vai elaborar um diagnóstico sobre a gestão de resíduos sólidos para auxiliar os 

administradores públicos ao planejamento de ações locais. A pesquisa também visa analisar a 

dinâmica e a sustentabilidade da cadeia de reciclagem de resíduos sólidos urbanos com o 

intuito de identificar soluções e a ampliação de estratégias no Estado.  

No estado do Pará, a lei que regulamenta o Plano Estadual de Resíduos Sólidos ainda 

não está em vigor, mas estão sendo realizadas as primeiras discussões sobre o assunto. Desta 

maneira, será possível orientar os municípios quanto à melhor aplicação da gestão de resíduos 

sólidos, além de nortear recursos do governo federal para investimentos no setor. A ausência 

do Plano Estadual compromete o desenvolvimento dos planos municipais, pois sem a 

aproximação do governo estadual, não será possível manter ações duradouras quanto as 

formas de gestão.  

A Secretaria Executiva de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDURB), 

dentro do Programa de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), e do 

programa “Pará Urbe” vem incentivando os municípios a estruturar a gestão integrada de 

resíduos através de ações de assessoria técnica na recuperação de lixões, transformando-os em 

aterros controlados e orientando a equipe técnica do município na estruturação da coleta 

seletiva. A SEDURB assumiu a responsabilidade de implementar os PGIRS no estado do 

Pará, junto as prefeituras de Breves, Castanhal, Soure e Benevides. 

Segundo Pinho (2011), os objetivos do programa são: a) recuperar e preservar o meio 

ambiente, elevando o padrão de qualidade de vida no município; b) aprimorar a gestão 

municipal, com modelo integrado de atuação nas áreas urbanas, ambiental e social, focado na 

gestão dos resíduos sólidos; c) garantir à população os benefícios dos serviços de limpeza 

urbana; realizar o aprimoramento das condições de trabalho dos catadores, visando melhorias 

econômicas e promoção social dos mesmos (inclusão social); e e) esclarecer a sociedade civil, 

proporcionando condições de organização, participação e comprometimento em relação às 

questões ambientais. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a gestão de resíduos sólidos no Estado do 

Pará. Assim, pode-se concluir que os municípios que não possuem políticas voltadas aos 

resíduos sólidos, tendem a possuir uma forma de gestão ineficiente, apresentando 

frequentemente carência de corpo técnico capaz de atender todas as necessidades locais. 

Ao analisar os municípios do Estado do Pará, percebe-se que precisam melhorar a 

qualidade da gestão de resíduos sólidos em seus territórios com programas com de parcerias, 

realizando campanhas envolvendo a sociedade civil e a inserindo dentro da política municipal. 

Em sua maioria, deve-se criar uma secretaria própria, desvinculando de outros órgãos 

públicos e gerenciamento com mais eficácia seus resíduos. Os municípios necessitam de 

investimentos na elaboração de projetos de aterros sanitários, onde os resíduos possam ter um 

destino ambientalmente correto, e unidades de triagem para que as atividades dos catadores 

sejam realizadas para preservação dos materiais a serem reciclados, evitando perdas no 

processo. Além disso, há a necessidade de implantação de pontos de coleta voluntária, onde a 

própria população poderá participar do processo de gestão de resíduos sólidos.  

Quanto às alternativas de gestão de resíduos sólidos na esfera estadual, as políticas e 

programas implantados não serão eficazes sem que a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

seja devidamente implantada. O sucesso dos programas deve-se em função do envolvimento 

da sociedade através de ações duradouras. Além disso, deve-se fortalecer o trabalho dos 

catadores de resíduos sólidos e promover incentivos às cooperativas e associações, através de 

investimentos em programas voltados aos resíduos e a educação ambiental, com parcerias 

com o governo estadual, federal, privado.  
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RESUMO  

 
A carne suína possui um grande valor nutricional, no entanto devido suas características intrínsecas a 

carne torna-se um excelente meio para a multiplicação microbiana. Por tanto o objetivo desse trabalho 

foi avaliar as condições higiênico-sanitárias de dois açougues que comercializam carne suína, 

pertencentes ao Município de Salvaterra, Ilha do Marajó-PA. O estudo foi realizado através da 
aplicação de um check-list composto por 27 perguntas relacionadas ás condições de manipulação, 

comercialização, armazenamento, higiene dos manipuladores, instalações, equipamento e utensílios 

controle de praga e manejo de resíduos. Os resultados mostraram que os açougues A e B não fazem 
uso dos EPIs necessários para a segurança do manipulador e que a higienização nos dois açougues é 

sempre realizada no fim do expediente tanto nos utensílios quanto nos estabelecimentos, contribuindo 

bastante para uma contaminação cruzada. Apesar das vantagens em alguns quesitos do açougue A em 

comparação ao açougue B, conclui-se que ambos os açougues não atendem ás exigências da ANVISA, 
para a comercialização de alimentos seguros e livres de quaisquer contaminantes. Sendo assim, faz-se 

necessário um acompanhamento eficiente e eficaz da vigilância sanitária do município de Salvaterra, 

que não somente fiscalize, mas que ofereça cursos de capacitação aos manipuladores desses 

estabelecimentos para que os mesmos não negligenciem os cuidados que se deve ter para que os 

alimentos comercializados nesses açougues não ofereçam risco à saúde do consumidor.   
 

Palavras-chave: carne suína. Comercialização. boas praticas. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A riqueza nutritiva da carne suína está principalmente no conteúdo de proteínas de 

alto valor biológico, ácidos graxos monoinsaturados, ferro, selênio e potássio e 

principalmente vitaminas do complexo B (especialmente tiamina e riboflavina). A 

carne suína é a principal fonte animal da vitamina B1e quando comparada à carne de 

aves e à carne bovina, pode conter até 10 vezes a quantidade desse micronutriente. 

(MAGNONI, D. ; PIMENTEL, I. UNIFEST, 2013).  

No entanto, devido as suas características intrínsecas, a carne torna-se um excelente 

meio para a multiplicação microbiana, podendo assim, ser uma fonte de transmissão de 

mailto:felipe_fms2011@hotmail.com
http://br-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=deep-fuchsia&bn=54_3170&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1384278828384/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=deep-fuchsia&bn=54_3170&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1384278828389
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bactérias patogênicas ao homem. A qualidade da carne depende de vários fatores como 

condições de processamento, comercialização e armazenamento. 

 

Contudo, grande parte dos manipuladores e consumidores desconhecem os 

requisitos necessários para a correta manipulação de alimentos, principalmente com 

relação às condições de armazenamento e os perigos associados à presença de 

microrganismos patogênicos (MIRANDA; BARRETO, 2012). 
Para evitar a contaminação da carne, os pontos de comercialização devem seguir 

normas que garantam a sua qualidade microbiológica, diminuindo assim, os riscos a 

saúde dos consumidores. (FRITZEN, et al. 2006).  

Segundo a diretora do departamento de Vias Públicas da Secon, Celina Brito, a 

carne suína comercializada em feiras e nas ruas da cidade não passa por inspeção do 

Departamento de Vigilância Sanitária do bairro do Marco nem por nenhum outro 

órgão correspondente, por isso, diz a diretora da Secon, a origem dessa carne é 

duvidosa, e os técnicos da área de saúde não recomendam o seu consumo. O 

combate à venda e ao abate clandestino de carne suína tem se intensificado nos 

últimos meses, após mapeamento dos pontos de comercialização ilegal desse tipo de 

produto. As feiras do Açaí, no Complexo do Ver-O-Peso, da Pedreira e da Terra 
Firme são alguns desses locais. PORTAL, ORM, (2009).    

Desta forma, todos os estabelecimentos industrializadores e comercializadores de 

carnes devem apresentar estruturas higiênico-sanitárias adequadas, a fim de impedir 

condições favoráveis para a multiplicação de microrganismos ou quaisquer outros 

efeitos danosos aos produtos (ALMEIDA et al., 2011; PEREIRA, 2009).   

 

  A RDC 216/2004, estabelece os procedimentos de Boas Práticas para serviços de 

alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Essa 

resolução preconiza que os manipuladores devem sempre estar limpos, tomar banho 

diariamente, usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas, não usar barba, o uniforme 

deve ser usado somente na área de manipulação dos alimentos, trocar seu uniforme 

diariamente e não usar adornos. Sendo que a utilização da resolução RDC 216/2004, garante o 

controle e a qualidade do produto final.  

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições gerais de higiene, 

manipulação e armazenamento de carnes suínas comercializadas em açougues do município 

de Salvaterra, Ilha do Marajó- PARÁ. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi realizado em dois açougues localizados na área urbana do Município de 

Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará.  O critério de escolha dos açougues se deu pelo fato dos 

mesmos comercializarem carne suína.  Inicialmente foi aplicado um check-list composto por 

27 perguntas relacionadas aos métodos de comercialização da carne, condições higiênico-

sanitárias do local e manipuladores, manejo de resíduos e controle de pragas. 
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Vale ressaltar que o questionário aplicado foi elaborado com base na RDC 216 

(BRASIL, 2004), a fim de, verificar se os estabelecimentos funcionavam conforme as normas 

descritas nas legislações vigentes e se os funcionários recebiam curso de capacitações, vale 

ressaltar que os açougues avaliados foram identificados como A e B, para manter sigilo das 

informações cedidas. Após análise dos resultados foram disponibilizados aos responsáveis 

dos açougues, para que os mesmos pudessem tomar as providencias cabíveis para melhoria 

dos locais.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados mostraram que os açougues A e B, possuem várias irregularidades que 

podem afetar diretamente a saúde do consumidor. Nos açougues, verificou-se que os 

manipuladores utilizavam adornos e não usavam uniformes adequados e máscara, no entanto, 

no estabelecimento A, os funcionários utilizavam tocas e luvas, durante a manipulação, o que 

diminui os riscos de contaminação da carne, fato este não observado no açougue B.  

ALMEIDA, et al., (2012) descrevem em seu estudo que ao avaliarem as condições 

higiênico sanitários de estabelecimentos comercializadores de carnes, observaram 

que 87 % dos manipuladores não utilizavam uniformes adequados, 62 % não 

utilizavam cabelos presos e protegidos e 75% utilizavam adornos. 

 

A carne comercializada no açougue A, é adquirida na região metropolitana de Belém, 

transportada em caminhões frigoríficos até uma propriedade rural distante 2 km do local de 

venda, em seguida, é conduzida para o açougue geralmente nos horários entre 6 e 7 horas da 

manhã como pode ser visto nas figuras 1 e 2:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Chegada do Caminhão.                                                        Figura 2 – Recepção da carne suína 
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Para o abastecimento do açougue B, as carcaças são obtidas no próprio município, 

transportados em veículos abertos, tipo caminhonete, exposto a temperatura ambiente, e 

cobertas com lonas (figura 3), o que influencia diretamente na qualidade da carne.  

Gomes, et al (2012) relatam que o tipo de transporte é de fundamental importância, 

pois contribuem diretamente para contaminação da carne, sendo assim, recomenda-

se que o transporte seja realizado em caminhões fechados, climatizados e 

higienizados diariamente. 
 

 A comercialização é realizada praticamente todos os dias, com exceção apenas 

quando da falha do fornecimento. Cabe ressaltar que no município não existe estabelecimento 

de abate de suínos regulamentado, ou seja, todos os abates dessa natureza são clandestinos, o 

que dificulta bastante o controle de qualidade da carne.  

 

Pereira, (2009) ressaltam que os açougues só podem comercializar carnes 
provenientes de matadouros devidamente licenciados, regularmente inspecionados e 

estas devem ser transportadas em veículos apropriados.  

Segundo Cajamar (2008) os pisos dos açougues devem ser de material resistente, 

impermeável e não absorvente, com ralos e declividade para escoamento das águas 

de lavagem; as paredes revestidas até a altura mínima de 2,00m (dois metros) de 

azulejos ou equivalente, contendo ângulos internos das paredes, arredondados; 

lavatório e água corrente; e instalação frigorífica.  

 

 No açougue A, o balcão frigorífico não dispõe de termômetro para controle de 

temperatura, sendo que o mesmo é desligado durante a noite, ficando a carne acondicionada 

em freezers durante esse período, que é aproximadamente de 11 horas. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4 – Balcão Frigorífico.                                                               Figura 5 – Freezer. 

  No mesmo açougue foi observado a disponibilização de utensílios adequados, ganchos 

(figura 6) e bandejas em aço inoxidável, teto forrado (figura 7), paredes e pisos revestidos em 

cor branca. 
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 Figura 6 – Ganchos em Aço Inoxidável.                                             Figura 7 – Teto Forrado.                                                                                                              

Já no açougue B o teto não possuía forros (figura 8), os revestimentos do piso e 

paredes não eram adequados, além disso, um dos pontos mais críticos desse açougue foi à 

verificação de uma abertura no piso, semelhante a uma caixa de deposito de gordura, o que 

pode causar acidentes aos funcionários e consumidores além de ser uma fonte a contaminação 

das carnes (figura 10). Possuem bancadas em aço inox, ganchos pra suporte da carne, no 

entanto, inadequados ao uso em decorrência da oxidação dos mesmos, e o balcão frigorífico 

apresenta as mesmas condições do estabelecimento A, as carnes são expostas á venda por um 

longo período, perdendo umidade para o ambiente e ressecando a sua superfície o que diminui 

a vida útil da mesma, como pode ser observado na figura 9. 

 

 

  

 

 

  

Figura 8 – Sem Forro no Teto.                                           Figura 9 – Carnes  Expostas à Venda Sem Proteção.    

 

 

 

 

 

Figura 10 – Má Organização do Ambiente e caixa de gordura. 
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  De acordo com Ordonez, 2005 a temperatura ótima dos armazéns de carne refrigerada 

é de -1 a 2 °C. No entanto, durante as visitas observou-se que as temperaturas dos balcões 

variavam de 15° a 18°C, sendo estas, superiores a faixa de temperatura indicada para 

conservação das carnes. 

Ambos têm como fonte de água o sistema de abastecimento da COSANPA que 

abastece grande parte da sede do município. Estando de acordo com a RDC 216/2004, que 

preconiza que os estabelecimentos devem ser abastecidos com água corrente tratada 

(proveniente do abastecimento público) ou de sistema alternativo, como poços artesianos. 

De acordo com a RDC 216/2004 as lixeiras devem ser de fácil limpeza, com tampa e 

pedal. O lixo deve ser retirado para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem 

fechados. Após o manuseio do lixo, devem-se lavar as mãos. Nos açougues analisados não há 

nenhum tipo de lixeira, o lixo é armazenado em sacos plásticos e posteriormente 

disponibilizado à coleta. Sendo que essa coleta é feita 2 vezes ao dia. 

A limpeza, lavagem e higienização são realizadas basicamente no término do 

expediente, tanto nos utensílios quanto nos estabelecimentos, o que contribui para 

contaminação cruzada. O procedimento de higienização é realizado com sabão líquido, 

esponja, água sanitária e álcool.  

Nos dois estabelecimentos foram encontradas moscas, que são veículos de 

contaminação das carnes e que, portanto, devem ser eliminadas através de sistemas de 

controle de pragas, Esses resultados não diferiram dos encontrados por Souza et al (2012) que 

na avaliação das condições higiênico sanitário da comercialização de carnes no munícipio de 

Nossa Senhora da Gloria (SE), observaram que todos os estabelecimentos visitados 

encontrava-se em avenidas movimentadas, por onde transitavam veículos, os quais 

promoviam a suspensão da poeira e fumaça . 

É importante destacar que os proprietários dos estabelecimentos despertaram interesse 

em apoiar a realização de treinamentos aos seus manipuladores, no sentido de colocar em 

prática o que for preciso e possível para melhorar o controle da qualidade da carne 

comercializada no município de Salvaterra- Pará. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Apesar das vantagens em alguns quesitos do açougue A em comparação ao açougue B, 

conclui-se que ambos os açougues não atendem ás exigências da VISA, para a 
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comercialização de alimentos seguros e livres de quaisquer contaminantes que afetem a 

qualidade do produto final. 

Faz-se necessário um acompanhamento eficiente e eficaz da vigilância sanitária do 

município de Salvaterra, que não somente fiscalize, mas que ofereça cursos de boas práticas, 

que faça um acompanhamento assíduo desses estabelecimentos para que os mesmos não 

negligenciem os cuidados que se deve ter para a obtenção de um produto livre de 

contaminantes, para que os alimentos comercializados nesses açougues não ofereçam risco à 

saúde do consumidor.   
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RESUMO 
 

A ordem Perciformes representa o maior grupo de peixes do mundo, com mais 9.000 espécies 
distribuídas nos oceanos e águas continentais. Ocorrem em grandes bacias da América do Sul. Os 

peixes dessa ordem, embora não dominantes nas comunidades aquáticas estão amplamente 

distribuídos na região amazônica. Têm como principal característica o corpo coberto de escamas e 

vários raios da nadadeira dorsal cobertos com espinhos. Os Micronúcleos (MN) são formados por 
fragmentos de cromossomos acêntricos (efeito clastogênico) ou por cromossomos inteiros que não 

completaram a migração anafásica da divisão celular (efeito aneugênico). Portanto, os peixes devem 

receber uma atenção especial, como um possível monitor de ambientes poluídos, objetivando assim a 
detecção da atividade dos agentes genotóxicos no ambiente aquático. Em função desse crescente 

aumento de resíduos químicos nos mananciais de água, por resíduos urbanos e industriais, pretendeu-

se, neste estudo, avaliar a possível ação genotóxica deste ambiente aquático, devido à região em 
questão estar próxima de indústrias de beneficiamento mineral, por meio do teste de micronúcleos, em 

peixes da Ordem perciformes. Foram efetuadas coletas no igarapé Pirocaba. Os esfregaços 

sanguíneos foram analisados no laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, campus Abaetetuba. Os resultados indicaram que devido à ausência de 
micronúcleo nos exemplares analisados pertencentes à ordem Perciformes, não houve a ação de 

mutagênicos no local onde foram feitas as coletas. Portanto esta localidade não apresenta poluentes 

que provocam mutações cromossômicas como o micronúcleo.  

 
Palavras-chave: Citogenética. Micronúcleo. Mutagênicos. Genotóxicos. Perciformes. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A ordem Perciformes representa o maior grupo de peixes do mundo, com mais 9.000 

espécies distribuídas nos oceanos e águas continentais. Ocorrem em grandes bacias da 

America do Sul. Os peixes dessa ordem, embora não dominantes nas comunidades aquáticas 

da região amazônica estão amplamente distribuídos nesta. Têm como principal característica 

o corpo coberto de escamas e vários raios da nadadeira dorsal cobertos com espinhos. (MELO 

et al., 2005) 
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Em decorrência das ações antrópicas, têm ocorrido mudanças climáticas, diminuição 

da camada de ozônio, eutrofização das águas, extinção de seres vivos de determinadas áreas, 

além de colocar em risco a qualidade de vida de todos os seres vivos, causando, também, a 

diminuição da biodiversidade e a variabilidade das espécies naturais (AMARAL, 2001). A 

poluição ambiental é provocada pelas ações humanas associadas à urbanização, à agricultura e 

à indústria, sem observância das normas ambientais.  

A presença de poluentes no meio ambiente como resultado das atividades antrópicas 

causa problemas à saúde humana e provoca desequilíbrio nos ecossistemas. Muitos dos 

compostos químicos lançados em ambientes aquáticos são genotóxicos, podendo causar 

mutagênese e até mesmo carcinogênese (OHE et al., 2004). 

O despejo desenfreado de efluentes provenientes da indústria nos cursos hídricos 

causa um extremo arrojo em todo ecossistema, resultante da sua estruturação química, 

contendo, em alguns casos, toxinas, que podem ser genotóxicas (VARGAS et al., 2001).   

Estas toxinas causam danos ao DNA, que levam às mudanças hereditárias e ao 

desenvolvimento de doenças. Esta agressão, por sua vez, induz a morte celular e em muitos 

casos mutações e transformações malignas (MOUSTACCHI, 2000).   

As transformações que ocorrem no núcleo celular podem ser ocasionadas pela 

exposição de organismos às substâncias tóxicas do meio. Devido à ação antrópica, estes 

agentes químicos, são cada vez mais encontrados no meio ambiente e podem ou não ser 

transmitidas para os seus descendentes. Uma das alterações celulares em células nucleadas de 

mais fácil análise é o micronúcleo, que são corpúsculos provenientes do não ligamento aos 

fusos cromáticos durante a divisão celular (RODRIGUES; CASTILHOS, 2003). 

Tais alterações podem ser causadas pela presença de compostos genotóxicos, dentre 

eles substâncias conhecidas como organofosforados. Segundo Fikes (1990), Rocha e Spinosa 

(1992) os agentes organofosforados são um conjunto de muitos compostos químicos 

derivados do ácido fosfórico, conhecidos como inibidores da acetilcolinesterase, 

anticolinesterásicos ou colinérgicos de ação indireta.  

Estas substâncias também podem ser responsáveis por anomalias aneugências e 

clastogênicas resultando na formação de micronúcleos. De acordo com Pantaleão et al. 

(2006), os Micronúcleos (MN) são formados por fragmentos de cromossomos acêntricos 

(efeito clastogênico) ou por cromossomos inteiros que não completaram a migração anafásica 

da divisão celular (efeito aneugênico).  
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Monteiro et al. (2009), afirmam que os peixes tem um grande potencial como 

bioindicadores, pois são de fácil captura, estão na dieta da população, tem fácil manuseio de 

laboratório e estudos demonstram que são um bom modelo para análises toxicológicas. 

Segundo Matsumoto et al. (2006), o potencial dos peixes em acumular substâncias 

químicas o torna um bom bioindicador e pode contaminar-se diretamente através da água ou 

por ingestão de alimentos contaminados, sendo ótimos organismos para serem utilizados com 

bioindicadores de genotoxicidade ambiental, uma vez que participam do final da cadeia 

trófica aquática, o que os torna acumuladores de substâncias químicas eficazes e também 

estão suscetíveis a mudanças ambientais e à baixas concentrações de substâncias genotóxicas 

presentes no ambiente. 

Portanto, os peixes devem receber uma atenção especial, como um possível agente de 

monitoramento de ambientes poluídos, objetivando assim a detecção da atividade dos agentes 

genotóxicos no ambiente aquático. 

Com base nos conhecimentos sobre os efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos 

dos efluentes domésticos e industriais, o presente estudo objetiva: 

 Investigar se os agentes genotóxicos induziram ao aparecimento de 

micronúcleos dos espécimes em estudo; 

 Investigar a contaminação das substâncias mutagênicas nos espécimes e suas 

eventuais consequências; 

 Servir como referência para futuros trabalhos de mesmo cunho na região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Coletas 

 

Os peixes foram coletados no igarapé Pirocaba, localizado no ramal de mesmo nome, 

ao lado esquerdo da rodovia PA-409 sentido Abaetetuba - Beja, com acesso pelo ramal do 

Maranhão, nas coordenadas de Latitude: 1°41'26.08"S e Longitude: 48°52'23.03"O, no dia 09 

de junho de 2013, esse ponto foi escolhido por ser de fácil acesso e ficar nas proximidades da 

cidade de Abaetetuba (Figura 1). A captura dos peixes deu-se com a utilização de rede com 

malha 30 mm, em um ponto fixo do rio no horário das 18:00 h às 20:00 h, e rede de arrasto no 

final da tarde, em um dia de coleta.   
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Figura 1.  Localização do igarapé Pirocaba. 

 

Os peixes coletados foram primeiramente colocados em um recipiente plástico com 

água e posteriormente armazenados em sacos plásticos, sendo que estes foram devidamente 

numerados e identificados com o nome de cada espécie capturada. Foram selecionados apenas 

os peixes pertencentes à ordem perciformes e transportados ao laboratório do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Abetetuba, enquanto que os outros 

espécimes foram devolvidos ao rio. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 2. Coleta e 

transporte dos espécimes 
coletados. a) e b), 

espécimes condicionados 

em um balde. c) e d), 
espécimes armazenados 

em sacos plásticos para 

posterior transporte. 

 

3.2 Espécimes e preparação de lâminas  

Os peixes utilizados neste estudo pertenceram à Ordem Perciformes, por serem peixes 

comuns na região e de fácil captura. 

O sangue foi obtido conforme metodologia descrita por Nepomuceno et al. (1997). 

Esta consiste em fazer uma punção na região branquial, rica em vasos sanguíneos. O toque 

com biseu da agulha nas lâminas branquiais provoca um pequeno sangramento, onde se 

obtém uma gota de sangue, necessária para a confecção do esfregaço sanguíneo. (Figura 3) 

 As lâminas foram observadas no laboratório de Biologia do Campus Abaetetuba-

IFPA.  

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Preparação dos esfregaços sanguíneos no laboratório do Instituto Federal do Pará, Campus - 
Abaetetuba. 

 

O teste de micronúcleos em peixes é semelhante ao teste para mamíferos (SCHMID, 

1995), com algumas modificações: 1 - Para cada animal, foram preparadas duas lâminas por 

esfregaço de sangue periférico, deixadas overnight e, após, fixadas em metanol absoluto, por 

5 minutos. 2 – Os esfregaços foram corados com Giemsa e tampão fosfato de sódium (pH – 

6,8) na proporção 1:20, por 10 minutos. 3 – A análise foi realizada em microscopia óptica de 

d c 
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luz, usando objetiva de imersão, contando-se 1000 células por lâmina e totalizando 2000 

células por animal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletados os seguintes peixes: Jacundá (Crenicichla spp), Acaratinga 

(Geophagus proximus), Acari (Hypostomus sp) e Anujá (Trachycorystes galeatus), no total de 

sete espécimes (Tabela 2).  

Foram analisados os dois Jacundás e dois acarás, totalizando 04 peixes, para cada 

animal, foi feita uma coleta de sangue. Logo após, foram preparadas e codificadas duas 

lâminas por peixe, conforme metodologia já citada (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Peixes da ordem perciformes coletados no Igarapé Pirocaba; a) Jacundá - Crenicichla sp1; b) 

Jacundá coroa - Crenicichla sp2; c) Jacundá coroa - Crenicichla sp2 no Laboratório do IFPA; d) Dois 

Acaratingas - Geophagus proximus. 
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Tabela 1 – Tabela de coleta de peixes no Igarapé Pirocaba. 

Nome Popular/Científico Quantidade Ordem 

Jacundá/ Crenicichla sp1 1 Perciforme 

Jacudá Coroa/ Crenicicha sp2 1 Perciforme 

Acaratinga/ Geophagus proximus 2 Perciforme 

Acari/ Hypostomus sp 2 Siluriforme 

Anujá/ Trachycorystes galeatus 1 Siluriforme 

 

Ao avaliar as lâminas com os esfregaços sanguíneos e ao contar as duas mil células 

por animal utilizando o microscópio óptico, no Instituto Federal de Pará – Campus 

Abaetetuba, observou-se a ausência de micronúcleos nos eritrócitos analisados (Figura 5) 

. Figura 5. Eritrócitos de acaratinga (Geophagus proximus) vista pelo microscópio com aproximação de 

40X10. 

 

Os resultados indicaram que devido à ausência de micronúcleo e de deformações 

nucleares nos exemplares estudados pertencentes à ordem perciformes, estes organismos não 

apresentaram a ação de mutagênicos nos locais onde foram feitas as coletas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os hábitos alimentares variam para cada espécie, desde carnívoros como o jacundá a 

onívoros como o acaratinga, o que amplifica muito uma possível ingestão de agentes 

genotóxicos, já que alguns destes compostos permanecem na cadeia trófica (CARVALHO, 

2008). O não aparecimento de micronúcleos pode reafirmar que os agentes genotóxicos não 

estão alcançando de alguma maneira à fauna aquática. 

b 
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Outro fator importante são os vazamentos e efluentes de empresas próximas aos locais 

de coleta. Análises físico-químicas de rios próximos a empresas de beneficiamento mineral, 

no rio Murucupi, indicam a presença de oxigênio dissolvido, cloretos, ferro, alumínio, cádmio 

e cobre acima dos limites estabelecidos pela CONAMA, (PEREIRA, 2009). Sendo que alguns 

destes efluentes, como o cádmio, metal pesado, são altamente mutagênicos, genotóxicos e 

carcinogênicos (IKEDA et. al., 2007). 

Indústrias de beneficiamento mineral localizam-se a aproximadamente 80 km dos 

pontos analisados, vazamentos de Caulim já foram documentados, sendo que esta substância 

não tem efeitos mutagênicos, é possível que a região em estudo possa ter uma vantagem em 

absorver os agentes genotóxicos (FICHA, 2010). 

A área em questão está sujeita aos efluentes tanto das comunidades quanto da cidade e 

de duas grandes indústrias, devido à proximidade, porém, os resultados demonstram que esta 

poluição pode ainda não ter atingido a área em estudo ou ainda que o teste do micronúcleo 

não tenha identificado a ação de certas substâncias mutagênicas e genotóxicas, sendo 

necessários futuros trabalhos de mesmo cunho para o monitoramento da área, mais coletas 

deveram ser feitas utilizando outras espécies de peixes. 

Sabendo dos efeitos nocivos dos efluentes industriais, pretendeu-se, nesse estudo, 

observar alterações cromossômicas nos peixes da ordem perciformes. Embora não haja 

nenhum micronúcleo é importante alertar a população que estes compostos prejudicam a 

fauna aquática, o ambiente e aqueles que consomem a água e os peixes contaminados por 

estas substâncias.   

REFERÊNCIAS  

 

AMARAL, Viviane Souza do. Monitoramento do impacto de dejetos industriais em 

amostras de água do Rio Caí através do teste SMART em Drosophila melanogaster. 

Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Porto Alegre RS, 2001. 

 

CARVALHO, Adriano Reder; TAVARES, Luiz Eduardo Roland; LUQUE, José Luis. 

Metacercárias tipo Neascus em Geophagus brasiliensis (Perciformes: Cichlidae) do rio do 

Peixe, Juiz de Fora, Brasil. Acta Scientiarum. Biological Sciences, v. 30, n. 3, p. 315-320, 

2008. 

 

FICHA, de Informação de Segurança de Produto Químico, 2010. Disponível em: 

<http://sglacb.com.br/fispq/FISPQ_Item_942.pdf>. Acesso em 25 de Abril de 2013. 

FIKES, James D.  Organophosphorus and carbamate insecticides.  Veterinary Clinics North 

American: Small Animal Practice, v. 20, n. 2, p.353-367, 1990. 

IKEDA, Angela Cristina; MACHADO, Luciana Paes de Barros; LIMA, Patrícia Carla Giloni 

de. Avaliação do efeito do cádmio na mortalidade, fertilidade e fecundidade de indivíduos da 



 

 

208 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

espécie Drosophila mercatorum pararepleta (Diptera, Drosophilidae). Voos Revista 

Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá, v. 3, n. 1, 2007. 

 

MATSUMOTO, Silvia Tamie et al. Genotoxicity and mutagenicity of water contaminated 

with tannery effluents, as evaluated by the micronucleus test and comet assay using the fish 

Oreochromis niloticus and chromosome aberrations in onion root-tips, the genotoxicity of 

industrial wastes and effluents - a review. Genetics and Molecular Biology, v. 29, p. 148–

158, 2006. 

 

MELO, Cesar E.; LIMA, J. D; MELO, Tatiana L. Peixes do Rio das Mortes: identificação e 

ecologia das espécies mais comuns. Cuiabá: Entrelinhas/Unemat. 168 p. 2005. 

 

MONTEIRO, S. M.; ROCHA, E.; MANCERA, J. M.; FONTAÍNHAS-FERNANDES, A.; 

SOUSA, M. A stereological study of copper toxicity in gills of Oreochromis niloticus. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 72. p. 213-223. 2009. 

 

MOUSTACCHI, Ethel. DNA damage and repair: consequences on dose-response. Mutation 

Research. 464:35-40, 2000. 

 

NEPOMUCENO, Julio Cesar; FERRARI, I.; SPANÓ, M. A.; CENTENO, A. J. Detection of 

Micronuclei in Peripheral Erythocytes of Cyprinus carpio Exposed to Metallic Mercury. Env. 

and Mol. Mut., 30:293-297 (1997). 

 

OHE, Takeshi; WATANABE, Tetsushi; WAKABAYASHI, Keiji. Mutagens in surface 

waters: a review. Mutation Research. 567,109 - 49, 2004. 

 

PANTALEÃO, Silmara de Moraes; ALCÂNTARA, A. V.; ALVES J. D. O.; SPANÓ, M. A. 

The piscine micronucleus test to assess the impact of pollution on the Japaratuba river in 

Brazil. Environmental and Molecular Mutagenesis, 47(3): 219-224. 2006. 

 

PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro. Estudo preliminar dos níveis de contaminação 

ambiental no rio murucupi provocado por Vazamento de efluente da alunorte na região 

de.vilado.conde,.Barcarena,.PA..UFPA,.2009..Disponível.em:<http://www3.ufpa.br/multica

mpi/images/LINK/estudo.pdf>. Acesso em 25 de Abril de 2013. 

 

ROCHA, L. C. S.; SPINOSA, H. S. Praguicidas organofosforados e carbamatos: algumas 

considerações. Comunicações Científicas da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, v. 16, n. 1/2, p. 41-44, 1992. 

 

RODRIGUES, Ana Paula C.; CASTILHOS, Zuleica Carmen. Avaliação de Risco Ecológico 

em Ecossistemas Aquáticos Contaminados por Mercúrio. Estudo de caso: Ilha das Enxadas, 

Baía de Guanabara, RJ. JIC-CETEM, RJ. 2003. 

 

SCHMID, W. The micronucleus test. Mutation Research, v. 31, p. 9-15, 1975. 

 

VARGAS, Vera Maria Ferrão; MIGLIAVACCA, S. B.; MELO, A. C.; HORN, R. C.; 

GUIDOBONO, R. R.; FERREIRA, I. C. F. S.; PESTANA, M. H. D. Genotoxicity assessment 

in aquatic environments under the influence of heavy metals and organic contaminants. 

Mutation Research. 490:141-158, 2001. 



 

 

209 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE EMBRIÕES DE 

ANDIROBA (Carapa guaianensis Aubl.) ATRAVÉS DA TÉCNICA DE 

CULTURA DE TECIDOS 

 
Rosana Silva Corpes¹, Rosiene Silva Corpes ², Rosiane Silva Corpes ³, Rosilene Corpes de 

Barros
4
, Messias Silva Corpes

5
, Vicente Savonitti Miranda

6
 

 
¹Mestranda em Biotecnologia. Universidade Federal do Pará. E-mail: rosanacorpes@hotmail.com 

²Graduanda  em licenciatura em Pedagogia. Universidade Federal do Pará . E-mail: 

ufpars@yahoo.com.br 

³Graduanda em Lienciatura em computação. Universidade Federal Rural da Amazônia. 
E-mail:federalrsc@ymail.com. 

4
Licenciada em Computação. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

E-mail: universorosi@yahoo.com.br. 
5
Licenciado em Pedagogia. Universidade do Estado do Pará. E-mail: messiassilv@yahoo.com.br 

6
Prof. Dr da Universidade Federal Rural da Amazônia ; Email: Vicente.miranda@ufra.edu.br 

 

RESUMO 
 

Realizou-se, no período de fevereiro/2012 a junho/2012, um estudo que visava à análise do 
desenvolvimento de embriões de andiroba (Carapa guaianensis Aubl.) em laborátório por meio da 

técnica de cultura de tecidos ou cultivo in vitro, que nada más é do que a cultura de células, tecidos ou 

órgãos em condições de assepsia e em meios de cultura artificiais, geralmente estes meios podem 
conter compostos como água, células, sais minerais, vitaminas, fontes de carbono e reguladores de 

crescimento. O trabalho constou de uma série de observações quanto ao comportamento dos embriões 

em meios de cultura com composições diferentes durante um determinado intervalo de tempo e 

observou-se que os mesmos correspondiam de maneiras diferentes de acordo com as diferentes 
composições para cada meio de cultura. Como principais resultados encontrados , destaca-se o fato de 

que estes quebraram sua dormência com mais intensidade em meios que continham antioxidantes 

como o PVPK 30 e também apresentavam ágar com concentração 0,5 g/ml. 

 

Palavras-chave:  cultivo in vitro, composições , dormência 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A andiroba é uma das espécies com grande potencial de exploração madeireira e não-

madeireira na Amazônia, seu nome vulgar é frequentemente atribuído a duas espécies 

(Carapa guianensis Aubl. e Carapa procera D.C.) da família meliaceae ( FERRAZ et 

al.,2002). Trata-se de uma árvore de grande e pequeno porte podendo atingir até 55m de 

altura no caso de C. guianensis e  30 m para C.procera. Ambas possuem fuste cilíndrico e 

reto podendo apresentar sapopemas, com casca grossa e de sabor amargo que se desprende 

facilmente em grandes placas (FERRAZ et al.,2002). 

O óleo da andiroba, extraído das sementes, tem demanda internacional e é utilizado 

para iluminação, na confecção de sabão e velas, na indústria de cosméticos e na medicina 

popular, apresentando funções cicatrizantes, antiflamatórias, antihelminticas e inseticida. O 
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chá da casca e das folhas é utilizado como remédio para combater infecções e no tratamento 

de doenças de pele (FAZOLIN et al., 2000, FERRAZ et al.,2002, SHANLEY ,2005). A 

extração manual do óleo é um processo simples, feito na residência, geralmente por mulheres, 

onde as sementes são fervidas, descansadas e colocadas ao sol para escorrimento do óleo em 

uma superfície inclinada (LEITE, 1997). 

O interesse mundial pelos produtos florestais não-madeireiros representa um grande 

potencial para o uso múltiplo da floresta, e isto se caracteriza pelo crescente interesse por 

produtos naturais que pode ser agregado à preocupação com a conservação dos ecossistemas 

florestais. Partindo deste pensamento o cultivo in vitro é de grande importância para esta 

espécie, representando para a mesma inclusive uma saída para a preservação desta, 

possibilitando explorar ao máximo tudo que ela pode fornecer economicamente e 

sustentavelmente, com base nisto esta técnica aponta grande tendência para produção da 

mesma em larga escala podendo ser inclusive, a solução para problemas futuros no que diz 

respeito a recuperação de áreas que foram muito alteradas com tendência a degradação total, 

portanto o presente trabalho objetiva apresentar a toda comunidade científica a maneira como 

estes embriões podem se desenvolver em diferentes meios de cultura e a eventual forma de 

propagação da mesma em laboratório. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal Rural 

da Amazônia em Belém do Pará, onde utilizaram-se sementes que foram coletadas neste 

mesmo local, após ser feita a coleta das mesmas, estas sofreram todo um processo de assepsia 

onde foram utilizados os seguintes materiais: hipoclorito 2,5 % (15 min.), fungicida Manzate 

800 (15 min.), álcool à 70% (1min.) e água destilada (5 lavagens). Após as sementes 

passarem por esta primeira assepsia elas foram encaminhadas para uma câmara de fluxo 

laminar a fim de se fazer uma segunda assepsia e lá também foram removidos todos os 

embriões da semente, tendo sempre o cuidado para não danificar os mesmos. Os embriões 

foram colocados em recipientes esterelizados no autoclave e lá  permaneceram na seguinte 

ordem: hipoclorito 2,5% (15 min.), álcool à 70% (1 min.) e água destilada e autoclavada (5 

lavagens de 1min. cada) 

Após serem feitas as assepsias do material os embriões foram inoculados em meio de 

cultura MS em tubos devidamente autoclavados sob temperatura de 120°C por 20 minutos. 
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Cada tubo continha 20 ml de meio MS com pH 6,0 e este foi diversificado pelos seguintes 

tratamentos: 

 

T1 Meio Ms com ágar 0,7% sem PVPK 30 4g/ml 

T2 Meio Ms com ágar 0,7% com PVPK 30 4g/ml 

T3 Meio Ms com ágar 0,5% sem PVPK 30 4g/ml 

T4 Meio Ms com ágar 0,5% com PVPK 30 4g/ml 

 

Após a inoculação ser realizada os embriões foram conduzidos à sala de crescimento 

que possui fotoperíodo de 16 h luz.dia
-1

, com intensidade de luz de 25 μmol. s
-1

.cm
-2

 e 

temperatura de 25ºC (Figura 1). 

 

 

Figura 1: sala de crescimento contendo 

embriões de andiroba 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base em todos os tratamentos realizados percebeu-se que nas inoculações onde o 

meio possuía ágar sob concentração 0,5% e PVPK 30 4g/ml, os embriões quebraram sua 

dormência com maior rapidez, atingindo um bom crescimento em um intervalo de tempo de 

60 dias (Fig. 2, 3 e 4), entretanto os embriões que encontravam-se com ágar sob concentração 

0,7% e PVPK 30 4g/ml tiveram seu desenvolvimento um pouco mais tardio (Fig. 5). Os 

embriões que possuíam ágar com concentração 0,5% e 0,7% sem PVPK 30 4g/ml sofreram 

bastante com o processo de oxidação (Fig. 6), ocasionando inclusive a morte de alguns 

embriões. 

 

                    Figura 2                                       Figura 3                      Figura 4                    
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Fig. : 2, 3 e 4: embriões inoculados em meio MS com ágar sob concentração 0,5% e PVPK 30 4g/ml. 

 

 

Fig. : 5 embriões inoculados em meio MS com ágar sob concentração 0,7 % e PVPK 30 4g/ml. 

 

 

Fig. : 6 embriões inoculados em meio MS sob concentração 0,5 % e 0,7 % sem PVPK 30 4g/ml. 

 

CONCLUSÃO 

 

Passado o período de 60 dias percebeu-se que os embriões tiveram um 

desenvolvimento significativo para o tratamento que continha ágar com concentração 0,5 % e  

PVPK 30 4g/ml, isto nos possibilita concluir que é possível propagar esta espécie em 

laboratório através da técnica de cultura de tecidos ou cultivo in vitro e é sempre muito 
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importante que o pesquisador busque sempre o aprimoramento das técnicas que o mesmo 

utiliza, no caso da andiroba a correta assepsia na mesma é de fundamental importância pois se 

ocorrer o contrário todo trabalho pode ser perdido por constantes contaminações tanto de 

bactérias como fungos. O PVPK 30 é um reagente que auxilia muito no controle da oxidação 

dos embriões, logo o presente trabalho torna-se uma grande ferramenta para aqueles que 

desejam propagar esta espécie em larga escala. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho procurou-se estabelecer o balanço hídrico e a classificação climática de acordo com 

Thornthwaite e Köppen para o município de Marabá, localizado na região Sudeste do Estado do Pará. 

Além disso, buscou-se informar aos produtores de banana sobre as características climáticas dessa 
região para a produção desse fruto. As temperaturas médias mensais encontradas estiveram todas 

acima de 26ºC a próximas de 28ºC. A distribuição sazonal de precipitação apresentou três períodos 

bem distintos. A fórmula climática foi representada por “B1S2A'd'” pela definição de Thornthwaite, 

evidenciando-se como megatérmico úmido, com grande deficiência hídrica no verão. A classificação 
de Köppen é “Awa”, como clima tropical chuvoso, com a média de temperatura do mês mais frio 

acima de 18ºC (26,3ºC – fevereiro). Evidenciou-se também que em cinco meses é necessário realizar a 

reposição de água no solo para evitar perda de produtividade da cultura da banana, provocado pelo 
estresse hídrico, em relação à temperatura todos os meses apresentam-se dentro da faixa ótima para 

induzir elevadas produtividades. 

 

Palavras-chave: Fruticultura. Planejamento. Irrigação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A implantação de qualquer lavoura ou pomar deve ser precedida de um planejamento 

adequado, a fim de obter o máximo rendimento da espécie a ser introduzida. Dentre os fatores 

a serem considerados, destacam-se: condições físico-químicas e biológicas do solo, 

disponibilidade de água, levantamento sobre os possíveis problemas fitossanitários, escolha 

da cultivar e garantia da fidelidade genética para boa produtividade e sanidade das mudas ou 

sementes (TRINDADE et al., 2002).   

Pereira et al. (2002) apontam que os estudos climatológicos de uma determinada 

região, associada à necessidade climática da espécie que se pretende estabelecer podem 

corroborar na tomada de decisão sobre implantar ou não uma cultura, e se nessa região há 

necessidade ou não da utilização de irrigação.  

mailto:agro_paulocastanhal@hotmail.com
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Segundo Borges & Souza (2004), para que a bananeira manifeste o seu potencial 

produtivo a região deve apresentar temperatura ótima entorno de 28ºC e precipitação média 

anual de 1.900 mm, bem distribuídos ao longo do ano, ou seja, 160 mm/mês. 

O município de Marabá possui um território de 15.128,4169 km² e uma população de 

233.669 habitantes (IBGE, 2010), está situado no Sudeste do estado do Pará a uma distância 

de 441,13 km em linha reta do município de Belém, capital do estado do Pará.   

. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizaram-se dados climáticos de temperatura e precipitação mensal de uma estação 

meteorológica pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/MAPA), 

compreendidos entre os anos de 1980 a 2012, perfazendo um total de 32 anos. Situada nas 

coordenadas Lat: -5,36 (graus)/Long: -49,13 (graus), a uma altitude de 95 metros, município 

de Marabá Sudeste paraense. A partir desses dados, calculou-se o balanço hídrico e o índice 

de umidade conforme a metodologia de Thornthwaite & Mather (1995), considerando a 

capacidade de armazenamento de água no solo de 125 mm, conforme recomendado para 

culturas perenes na região amazônica. 

A classificação climática foi feita segundo o método proposto por Thornthwaite 

(1955) e pelo o método proposto por köppen, descritos em Pereira et al. (2002). O tipo 

climático da região pelo método de Thornthwaite foi determinado com base nos valores dos 

índices hídrico (Ih), de aridez (Ia), de umidade (Iu) e de eficiência térmica (TE), que são em 

função da evapotranspiração potencial, da deficiência e do excedente hídrico resultantes dos 

cálculos da contabilidade hídrica. A classificação proposta por KÖPPEN leva em 

consideração os dados médios de temperatura e precipitação da região e associa a uma 

simbologia que representa os tipos e variedades climáticas. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da contabilidade térmica encontrados neste trabalho apontam uma 

variação de temperatura média mensal que vai de 26,3
O
C no mês de fevereiro a 28,17

O
C no 

mês de setembro (Figura 1). Em relação à matriz hídrica, a média anual de precipitação no 

município de Marabá no período estudado foi de 1.842,79 mm, podendo ser dividido em três 

períodos, o primeiro de janeiro a maio, com um total de 1.369 mm; o segundo de junho a 

setembro com 86,51 mm e o terceiro de outubro a dezembro com 387 mm, estes valores 
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correspondem a 74,3%, 4,7% e 21% respectivamente do total médio anual acumulado (Figura 

3). Os dados utilizados para elaboração do balanço hídrico estão presentes na Tabela 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Temperaturas médias mensais do período de 1980 a 

2012 no município de Marabá. 

Figura 2 – Distribuição de precipitação média mensal do 

período de 1980 a 2012 no município de Marabá. 

Figura 3 – Média mensal do excedente (+) e déficit hídrico (–) 

do período de 1980 a 2012 no município de Marabá. 
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Tabela 1 – Balanço hídrico do município de Marabá no período de 1980 a 1912, segundo Thornthwaite e Mather 

(1955) (CAD = 125 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A classificação climática para o município de Marabá de acordo com o método de 

Thornthwaite está apresentada na Tabela 2, e estão associados aos valores dos índices: hídrico 

(Ih), aridez (Ia) e umidade (Iu), e também aos valores de ETP anual e ETP de verão (junho, 

julho, agosto e setembro). De acordo com esses resultados a região foi classificada com o tipo 

“B1S2A'd'”, ou seja, clima megatérmico úmido, com grande deficiência hídrica no verão, com 

ETP no verão igual a 633,98 mm. 

De acordo com a classificação climática proposta por KÖPPEN, o município de 

Marabá está classificado como clima do tipo “Awa”, portanto se enquadra como clima 

tropical chuvoso, com a média de temperatura do mês mais frio acima de 18ºC (26,3ºC – 

fevereiro), a temperatura do mês mais quente é superior a 22ºC (28,17ºC – setembro) e a 

precipitação média do mês menos chuvoso é inferior a 60 mm ( 2,5 mm – julho), os meses de 

junho, agosto e setembro também registraram precipitações abaixo de 60 mm, conforme 

demonstra a Tabela 1.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O município de Marabá apresenta altas temperaturas médias mensais e baixa variação 

térmica, visto que a diferença entre o mês mais frio (26,3ºC – fevereiro) e o mais quente 

(28,17ºC – setembro) é de 1,87ºC. Sendo altamente favorável ao cultivo da bananeira.   
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 Existe boa disponibilidade hídrica no solo entre os meses de dezembro a maio, entre 

os meses de junho a novembro é necessário realizar reposição de água no solo, evitando 

assim, perda de produtividade da cultura da banana provocada pelo estresse hídrico.  
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RESUMO 

 
No Brasil, existe um enorme potencial para utilização de fontes renováveis de energia, dentre elas a 

energia solar, a eólica, a hidroelétrica e a energia proveniente da biomassa. Recentemente com a 

descoberta do potencial energético da biomassa do coco babaçu pelas guseiras, o extrativismo do 
babaçu tem sido modificado pela corrida da produção de carvão oriundo do coco babaçu. A região 

(mesorregião do sudeste paraense) na qual se encontra um maior número de ocorrência de babaçuais é 

extensa, ha necessidade em realizar um levantamento inicial para que se possa ter uma previsão da 

biomassa. A ferramenta que possibilita realizar um levantamento desta biomassa são as imagens por 
satélite que juntamente com coordenadas obtidas em campo por rastreadores GPS, permite realizar um 

levantamento de regiões de difícil acesso, permitindo traçar um perfil atualizado da potencialidade da 

biomassa do coco babaçu. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento da 
biomassa da palmeira do babaçu, no município de São Geraldo do Araguaia, localizada na 

mesorregião do sudeste paraense para realização de uma projeção na utilização do fruto da palmeira 

como fonte renovável de energia para que se possam direcionar planos de trabalho na intenção de 

aproveitar os recursos oferecidos pelo babaçu de forma sustentável. 
 

Palavras-chave: Georreferenciamento, energia renovável, sustentabilidade.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade no desenvolvimento depende da redução das emissões de gases 

poluentes, conservação do solo, não contaminação das águas, da exploração racional dos 

recursos fósseis e recursos naturais renováveis (CORTEZ, 2008). No atual contexto do 

crescimento econômico e industrial, a sustentabilidade e um termo citado para resaltar a 

questão energética que envolve a produção e consumo de energia. Esta coloca em prova a 

necessidade de mudança que direciona para as fontes renováveis. 

No Brasil, existe um enorme potencial para utilização de fontes renováveis de energia, 

dentre elas a energia solar, a eólica, a hidroelétrica e a energia proveniente da biomassa 

(CEMIN, 2010). A madeira como fonte de energia possui um papel importante. As florestas 

nativas brasileiras cobrem 415,9 milhões de hectares e correspondem a 31,1% do total de 

florestas do mundo. Mesmo com a industrialização e a introdução de combustíveis fósseis, a 

lenha de origem nativa e plantada continua sendo uma fonte importante de energia nas 

residências e no setor produtivo brasileiro, representando 12,9% do total da oferta de energia 

(UHLIG, 2008). Contudo devido à imensidão da região há a utilização indiscriminada desta 
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fonte energética que acarreta em queimadas e desmatamento, promovendo a mudança de sua 

vegetação nativa proporcionando o surgimento de nova população vegetal, como é o caso da 

palmeira do babaçu. 

Os desmatamentos periódicos com queimadas sucessivas, frequentemente utilizadas, 

são os principais causadores do grande aumento da população dos babaçuais. A prática da 

queimada também se relaciona ao objetivo de eliminar os próprios babaçuais tendo, porém, 

um efeito contrário. O babaçu é extremamente resistente, imune aos predadores de sementes e 

tem uma grande capacidade e velocidade de regeneração. Com a queima do babaçu e da 

vegetação ao seu redor, seus principais competidores vegetais são eliminados, abrindo maior 

espaço para o seu desenvolvimento subsequente (ALBIERO, 2007). O monitoramento desta 

população é primordial para a realização de uma projeção do potencial energético desta rica 

biomassa. 

As potencialidades do babaçu são inúmeras, da geração de energia ao artesanato, 

diversas atividades econômicas podem ser desenvolvidas a partir da palmeira. Dentre as 

partes desta, o fruto tem o maior potencial econômico para aproveitamento tecnológico e 

industrial, podendo produzir aproximadamente 64 produtos, tais como carvão, etanol, 

metanol, celulose, farináceas, ácidos graxos, glicerina, porém basicamente o carvão e o óleo 

têm sido produzidos em escala comercial (MMA, 2009).  

Contudo, como a mesorregião do sudeste paraense na qual se encontra um maior 

número de ocorrência de babaçu é extensa, necessitando realizar um levantamento inicial para 

que se possa ter uma previsão da biomassa. A ferramenta que possibilita realizar um 

levantamento desta biomassa são as imagens por satélite. O satélite CBERS-2B possui o 

sensor CCD, com 20 metros de resolução espacial e WFI (Imageador de Amplo Campo de 

Visada), com 260 m de resolução, um sensor pancromático de alta resolução espacial 

chamado HRC (High Resolution Câmera). A Câmera HR possui resolução espacial nominal 

de 2,7 m e produz imagens no modo pancromático com uma faixa imageada de 27 Km 

(SILVA, 2009), que juntamente com coordenadas obtidas em campo por rastreadores GPS, 

possibilita realizar um levantamento de regiões de difícil acesso, permitindo desta forma 

traçar um perfil atualizado da potencialidade da biomassa de qualquer região.  

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento da biomassa da 

palmeira do babaçu, para realização de uma projeção na utilização do fruto da palmeira como 

fonte renovável de energia para que se possam direcionar planos de trabalho na intenção de 

aproveitar os recursos oferecidos pelo babaçu de forma sustentável. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Levantamento da biomassa 

               Para que o objetivo proposto fosse atingido, foram utilizados dados das coordenadas 

geográficas do município de São Geraldo do Araguaia, um município localizado na 

mesorregião do sudeste paraense, nos locais onde se obteve as coordenadas geográficas foram 

coletadas amostras de babaçu em três pontos diferentes, sendo que o primeiro ponto (1) foi 

coletado no interior da capoeira nas coordenadas de referencia latitude 05º 56.017’ S 

longitude 048º38.426’ W com elevação de 726m, o ponto dois (2) foi coletado no interior do 

pasto de coordenadas de latitude 05º39.646’ S e longitude 048º42.196’ W elevação 610 m e o 

ponto três (3), coletado na capoeira próxima da BR 230 nas coordenadas de latitude 

05º54.877’ S e longitude 048º37.515’ W elevação de 706 m. 

 Após a obtenção das amostras juntamente com as coordenadas onde as mesmas foram 

coletadas, foi possível realizar o levantamento da biomassa do babaçu por meio de imagens 

de satélites, utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Foram utilizadas imagens do sensor 

da série CBERS 2B nos canais 1, 2, 3 e 4 obtidas do catálogo de imagens do INPE, órbita 

106-107, data 13/08/2008.  

Para a manipulação das imagens foi utilizado o softwares SPRING/INPE, para o 

processamento digital de imagens foi utilizado o método de Classificação por região Fusionar 

Supervisionada e Transformação de Imagem Raster para Polígono. 

Para a realização do mapeamento foi utilizado o método da classificação por região. A 

classificação utilizada foi a supervisionada de máxima verossimilhança (MAXVER), que 

utiliza amostras de identidade conhecida, tais como pixeis já assinalados para identificar 

pixeis semelhantes desconhecidos (SANTOS, 2010; SILVA, 2009; BORSOI, 2009). No geral 

esta técnica é utilizada em conjunto com trabalho de campo como é o caso deste artigo.  

Após a classificação dos pixeis de interesse, foi realizado um treinamento nas áreas de 

pixeis conhecidos, referentes aos pontos das coletas das amostras (adquiridas em campo), e 

após estas leituras estes pixeis foram comparados com os pixeis dos pontos desconhecidos e 

já classificados como área verde, identificando desta forma os pixeis de mesma intensidade 

podendo então definir como área que apresenta o mesmo tipo de cobertura vegetal (babaçu), 

nesse sentido a região foi verificada e os pontos nos quais as posições que apresentavam os 

pixeis idênticos referente à vegetação (babaçu), foram classificadas em separado em relação 

às regiões nas quais os pixeis possuíam leituras diferentes.  
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Possibilitando criar áreas de treinamento de classe correspondente aos pixeis que 

apresentavam leituras semelhantes aos pontos lidos em campo correspondeste a áreas que 

apresentam ocorrência da vegetação babaçu. Após a obtenção de todas as áreas 

correspondentes aos pixes idênticos ao babaçu foi feito o desempenho médio da amostragem 

cujo percentual foi de 92,28% com uma confusão média de 7,72% obtendo a matriz de 

confusão do tema e da amostragem, possibilitando calcular para a região de estudo a área 

correspondente à vegetação babaçu. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram diferenciadas as seguintes classes de uso: a água (cor azul), solo (cor amarela) e 

vegetação (cor verde). A Figura 1 apresenta o mapa com a imagem após a realização e seleção 

dos atributos de interesse. 

F

igura 

1 – 

Mapa 

do 

muni

cípio 

de 

São 

Geral

do do 

Arag

uaia. 

                                     

 

Após 

a classificação da imagem, foi realizada a leitura dos pixeis idênticos aos lidos para a 

vegetação babaçu, referente aos pontos obtidos por GPS em campo, os resultados estão 

apresentado na Tabela 1 a qual possibilita calcular na região a área correspondente à 

vegetação babaçu para o município de São Geraldo do Araguaia. 
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Tabela 1 – Matriz de classificação  

REGIÂO CLASSE ÁREA (ha) PORCENTAGEM (%) 

São Geraldo do Araguaia 

Babaçu 673.970 48,58% 

Vegetação 721.232 51,42% 

Total. 1.402.631 100% 

 

               

Comparando os resultados da tabela acima com os resultados publicados pelo 

movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu – MIQCB (2005) que estimou uma 

área de ocorrência de babaçuais de 18 milhões de hectares para o Estado do Pará, podemos 

dizer que o São Geraldo do Araguaia contribui com 673.970 hectares de babaçu 

aproximadamente 4% dos hectares estimado para o Estado.  

 Nascimento (2004) realizou uma estimativa da quantidade de palmeira produtiva, o 

valor seria entre 1 a 329 indivíduos por hectare, com uma média de 120 palmeiras/ha, dentre 

as quais, em média 56 eram produtivas. 

           Relacionando estes dados com os dados da região em estudo, podemos estimar que a 

região, possui a ocorrência de aproximadamente 81.000.000 palmeiras por hectare, sendo que 

38.000.000 palmeiras podem ser consideradas produtivas para o município de São Geraldo do 

Araguaia. 

 Na literatura os dados da produtividade do babaçu são controversos, alguns 

pesquisadores consideram uma produtividade entre 10 e 15 toneladas de coco por hectare ao 

ano, outros em torno de 2 a 3 toneladas por hectare ao ano NASCIMETO (2004), como para a 

região em estudo não há dados que possa sustentar uma estimativa da produtividade anual do 

babaçu, relacionamos os dados das amostras coletadas (Tabela 2) para sugerir uma estimativa 

da ocorrência de babaçu para a região em estudo.  

 Logo podemos sugerir que na região ha ocorrência aproximadamente de 1.200.000 

toneladas de coco babaçu, comparando com os resultados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) do ano de 2010, que avaliou a produção de amêndoa de babaçu do 

Estado do Pará a quantia de 106.066 toneladas, como a amêndoa corresponde a 7% do peso 

total do coco, podemos calcular com base na produção nacional da amêndoa que a produção 

do coco no Estado do Pará corresponde 1.515.228,57 toneladas. 

 

Tabela 2 – Estimativa da produtividade do babaçu. 

PRODUÇÃO MÈDIA 

Cacho 
ITEM 

AMOSTRA 

(2) 
AMOSTRA (1) AMOSTRA (3) MÉDIA 
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4. CONCLUSÃO 

  

 Baseados nos resultados, a região em estudo apresenta potencialidade no que se 

refere à produção de biomassa oriunda da palmeira de babaçu, como na região ha uma forte 

presença de siderúrgicas, a implantação de uma política de utilização do coco babaçu como 

fonte energética, possivelmente pode ser apontada como solução para o estado e para as 

siderúrgicas que atualmente se encontram sob forte exigências de adequação no que se refere 

a utilização de fontes energéticas para suprir a sua produção.   
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização biométrica e físico-química de pimentas de 
cheiro do gênero (Capsicum spp.) em dois estágios de maturação adquiridos em diferentes 

estabelecimentos comerciais do município de Paragominas, Pará, Brasil. Os frutos selecionados foram 

submetidos à avaliação dos seguintes aspectos biométricos: peso, comprimento, diâmetro, peso da 
semente, peso da casca, e espessura da casca e pelos seguintes aspectos físico-químicos: umidade, 

sólidos solúveis totais (°Brix), o pH e acidez total titulável. Para a obtenção dos resultados foi 

utilizado programa assistat versão 7.6 (2012).  Houve diferenças significativas pelo teste de Tukey 
para o peso, comprimento com exceção do diâmetro e espessura da casca. Foram observadas que 

algumas das características dos frutos são perdidas à medida que as pimentas amadurecem, essas 

perdas são comuns durante o amadurecimento de frutos e hortaliças. Essas diferenças podem ser 

notadas, como por exemplo, no peso entre as duas amostras, onde a pimenta de cheiro em estágio de 
maturação verde apresentou o valor médio de 5,23 g, enquanto o da pimenta de cheiro madura 

apresentou o valor médio de 3,31 g; já em relação ao comprimento a amostra de pimenta de cheiro 

verde apresentou um valor médio de 46,88 mm, enquanto que a pimenta de cheiro madura apresentou 
valor médio de 31,91 mm. Na avaliação físico-química também houve diferenças, que foram 

observadas, nos valores de pH onde para a casca da pimenta verde obteve-se o valor médio de 4,8 e 

para a pimenta de cheiro madura, o valor médio de 3,7. Estas diferenças podem ser devido aos tipos 
diferentes de tratamentos usadas pelos produtores dos frutos, como seu cultivo, sua adubação e seu 

armazenamento. Dos resultados obtidos sugere-se que aceitação comercial das pimentas verdes é 

maior devido à preservação de algumas características físicas e químicas importantes e típicas da 

pimenta.  
 

Palavras-chave: Pimentas. Maturação. Hortaliças. 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

O cultivo de pimentas do gênero Capsicum no Brasil é de grande importância, seja por 

suas características de rentabilidade, principalmente quando o produtor agrega valor ao 

produto, ou por sua importância social, já que o cultivo de pimenta é feito por agricultores 

familiares que geram empregos, pois a cultura exige grande quantidade de mão de obra, em 

especial durante a colheita (MOREIRA et al., 2006). 

A espécie de pimenta Capsicum chinense Jacq. apresenta grande importância na 

agricultura brasileira, sendo geralmente cultivada em pequenas propriedades nas quais se 
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utiliza mão-de-obra familiar. Seus frutos são muito utilizados para confecção de condimentos 

e especiarias, apresenta propriedades farmacêuticas tais como anestésico e antiinflamatório 

(FARIA et al., 2013). 

A pimenta pertence ao gênero Capsicum, família Solanaceae, composta de espécies 

das mais expressivas dentre as espécies olerícolas. No Brasil é cultivada principalmente nos 

estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, ocupando lugar de destaque entre as espécies 

condimentares mais utilizadas, superada apenas pelo alho e cebola (DIAS et al., 2008). O 

Brasil além de ser o centro de origem e diversidade de algumas espécies do gênero 

Capsicumé grande consumidor e exportador de pimentas, no entanto, o mercado formal de 

sementes é bastante pequeno, mas com tendência de crescimento (CAIXETA 2010). 

O gênero Capsicum compreende um grupo altamente diversificado de pimentas e 

pimentões constituído por grande número de espécies (FERRÃO et al., 2011). C. chinense é a 

mais brasileira das espécies domesticadas e caracteriza-se pelo aroma acentuado dos seus 

frutos. Há tipos variados desta espécie com frutos extremamente picantes, como a pimenta 

'Habanero', muito popular no México. No Brasil, as mais conhecidas são as pimentas 'De 

Cheiro', 'Bode', 'Cumari do Pará' 'Murici', 'Murupi', entre outras. Há também, dentro da 

espécie, uma expressiva variabilidade de formatos e cores de frutos. A pimenta 'De Cheiro', 

que predomina no Norte do país, possui frutos de tom amarelo-leitoso, amarelo-claro, amarelo 

forte, alaranjado, salmão, vermelho e preto. (RIBEIRO 2012) 

As pimentas ainda têm importância econômica maior, devido ao seu grande valor 

nutricional atribuído às proteínas, glicídios, lipídios, minerais, vitaminas, água e celulose ou 

fibras, que quando em proporções adequadas na dieta, são capazes de assegurar a manutenção 

das funções vitais do organismo, suprido suas necessidades de produção de energia, de 

elaboração e manutenção tecidual e de equilíbrio biológico (TRAJANO, 2009). Segundo 

Ribeiro et al., (2008) os frutos de Capsicum são fontes importantes de três antioxidantes 

naturais, as vitaminas C e E e os carotenóides. 

O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização biométrica e físico-química de 

pimentas de cheiro do gênero (Capsicum spp.) em dois estágios de maturação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Seleção da matéria prima 
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 As pimentas (Capsicum spp.) foram obtidos em estabelecimentos comerciais situados 

na cidade de Paragominas – PA, as quais foram adquiridas aleatoriamente. 

 As pimentas selecionadas foram pré-lavadas em água corrente para eliminação de 

sujidades mais grosseiras, em seguida foram devidamente higienizadas em solução de 

hipoclorito de sódio a 10ppm por cinco minutos e novamente lavadas em água corrente para 

retirar o excesso de hipoclorito e deixados secar a temperatura ambiente.  

 A primeira seleção visou eliminar os frutos injuriados e com sintomas de ataque de 

pragas e patógenos. A segunda subdividiu de acordo com os estágios de maturação (verde e 

maduro), nesta seleção foram separados de forma aleatória cinqüenta amostras verdes e 

cinqüenta maduras. 

 

2.2. Avaliação biométrica 

 

 O peso do fruto, casca e semente foi determinado pela pesagem em balança analítica 

Shimadzu® modelo AY 220 e os resultados foram expressos em g. O comprimento foi 

determinado através de medição no sentido longitudinal, com auxilio de paquímetro e os 

resultados foram expressos em mm. O diâmetro também foi medido com o auxílio do 

paquímetro sendo realizadas três medições com os resultados expressos em mm. Para a 

espessura da casca foram realizadas quatro medições com auxilio de paquímetro e retirado a 

media, os resultados foram expressos em mm. 

 

2.3. Avaliação físico-química 

 

 As análises físico-químicas das pimentas foram realizadas, em triplicata, onde a 

umidade foi determinada através de secagem em estufa de circulação de ar In nova® sendo os 

resultados expressos em porcentagem. Para acidez determinou-se através de titulação 

utilizando como indicadora solução de fenolftaleína. Sólidos solúveis totais (°Brix) foi 

determinado através de refratômetro e o pH determinado através de pHmetro portátil digital 

Instrutherm® 1700.  

 Os dados foram analisados pelo teste de Tukey e utilizando-se o programa Assistat 

versão 7.6 (2012).   

 

 



 

 

229 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As características físicas do fruto pimenta de cheiro em diferentes estágios de 

maturação, comercializado em diferentes ambientes de comercialização de Paragominas- PA 

estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Teste de comparação de médias para as variáveis biométricas de pimenta em diferentes 

estágios de maturação.  

Descrição T1 T2 

Peso (g) 5,23932 
a
 3,31443

b 

Comprimento (mm) 46,8800
a 

31,9180
b 

Diâmetro (mm)  19,1580
a 

17,9338
a 

Peso da semente (g) 0,21115
a 

0,16353
b 

Peso da casca (g) 4,49526
a 

2,81980
b 

Espessura da casca (mm) 1,55400
a 

1,70800
a 

                                                          T1: verde; T2: madura (amarela). 

 

Houve diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade em relação ao peso das 

pimentas verde e madura. Esta diferença pode está relacionada com a perda de água que as 

pimentas sofrem durante o seu processo de maturação. No comprimento também houve 

diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade o que pode ter sido ocasionado 

também pela perda de água durante a maturação. 

Não houve diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade para o diâmetro 

entre a pimenta verde e madura isso mostra que o estágio de maturação não tem influência 

relevante sobre o diâmetro. Domenico et al., (2012) encontrou largura para a pimenta de 

cheiro de 1,8 cm valor este próximo ao encontrado neste trabalho. 

Já para o peso das sementes verificou-se que houve diferença significativa ao nível de 

1% de probabilidade, tendo em vista isso podemos destacar que é de suma importância essa 

diferença se comparada com os estudos de Trajano (2009), que destaca que as sementes que 

contém uma menor retenção de umidades e adéquam melhor ao solo tornando-se mais fácil o 

seu cultivo. 

No peso da casca houve diferença significativa ao nível de 1% de umidade em relação 

ao peso da casca da pimenta verde e da pimenta madura. Já na espessura da casca não houve 

diferença significativa. 
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As características físico-químicas do fruto pimenta de cheiro em diferentes estágios de 

maturação, comercializado em diferentes ambientes de comercialização de Paragominas- PA 

estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características físico-químicas de pimentas de cheiro em dois estágios de maturação. 

Análises 
T1 T2 

Semente Casca Semente Casca 

Umidade (%) b.u. 13,89 ±0,29 91,07±0,24 11,49±0,21 88,11±0,14 
Acidez (%) 39,07±0,91 7,62±1,25 11,39±3,83 12,18±3,34 

Sólidos solúveis totais (°Brix)             - 6,17±0,29          - 10±0 

pH 
                 - 

4,83±0,15 
              - 

3,70±0 
                             T1: verde; T2: madura (amarela). 

 

Os resultados obtidos permitem observar que a média da umidade da semente e da 

casca das pimentas (Capsicum spp.) diferenciam, sendo que as umidades das sementes são 

significativamente menores, comparando a Valverde (2011) que obteve umidade da pimenta 

malagueta de 29,4%. Também comparando ao trabalho de Valverde (2011) que encontrou 

acidez para pimenta malagueta em 0,03% os valores encontrados para acidez da pimenta de 

cheiro nos dois estágios de maturação foram altos, diminuindo com a maturação do fruto. Os 

resultados para °Brix apresentou-se maiores na amostra T2. 

Observando os resultados ficam evidentes as perdas de algumas características das 

pimentas à medida que as mesmas amadurecem, essas perdas são comuns em frutos e 

hortaliças, além do mais o fato das pimentas terem sido cultivadas em diferentes locais e de 

diferentes formas (ex: condições edafoclimáticas, adubação, irrigação, variedade) e um fator 

que deve ser levado em consideração. 

Domenico et al. (2012) fazendo a caracterização agronômica e pungência em pimenta 

de cheiro concluíram que as condições edafoclimáticas de desenvolvimento da pesquisa tem 

grande influencia nas características agronômicas (produtividade, massa fresca e largura do 

fruto) e conteúdo de capsaicina. 

O maior valor do °Brix nas amostras T2 pode ser explicado devido à diminuição da 

acidez em pimentas em estágios de maturação. Esses aspectos são típicos e importantes nesses 

frutos o que refletem diretamente nas características físico químicas do fruto. Faria et al., 

(2013) estudando variabilidade genética de amostras de pimenta (Capsicum chinense Jacq.) 

existentes num banco de germoplasma encontraram teor de sólidos solúveis variando de 5,37º 

a 12,90º Brix. 
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4. CONCLUSÕES  

 

 Os resultados nos permitem concluir que houve diferença significativa nas analises 

biométrica e físico-química que foram realizadas nas cascas e sementes das amostras de 

pimenta verde e pimenta madura que foram adquiridas em diferentes estabelecimentos, 

levando em considerações o fato de que conforme o fruto vai amadurecendo algumas de suas 

características vão se perdendo, como peso da casca, tamanho, peso da semente; podendo está 

diretamente ligado ao tipo de tratamentos diferentes que as pimentas podem ter recebido 

como, o cultivo, a adubação da terra, o clima, é até mesmo o armazenamento. 
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RESUMO 

A foz do rio Guamá na região metropolitana de Belém (PA), às proximidades da área urbana da 

cidade, está sujeita ao acúmulo e dissolução de vários tipos de resíduos, promovendo a poluição de 

suas águas e está associada ao processo de ocupação urbana sem planejamento. Nesse sentido este 
estudo teve como objetivo averiguar e identificar as características físico-químicas e composição 

planctônica da foz do rio Guamá, Belém-PA. As amostras de plâncton foram coletadas com rede 20 

μm para análise de fitoplâncton e de 64 μm para zooplâncton. Os dados físico-químicos foram 

medidos “in situ” com uma sonda da marca HANNA modelo HI9828. As coletas foram realizadas em 
quatro pontos durante a vazante e enchente, no mês de março de 2012, período chuvoso na região. O 

oxigênio dissolvido apresentou os menores valores no ponto 1e, foz do igarapé Tucunduba, 0,3 ppm. 

A comunidade fitoplanctônica apresentou baixa diversidade, composta por 16 espécies e três 
variedades. A classe Bacillariophyceae foi o grupo mais representativo sendo mais abundantes 

Aulacoseira granulata e Polymyxus coronalis. O zooplâncton esteve composto por 4 grupos, 

distribuídos entre Rotíferas, Cladoceras, Copépodas, larvas de insetos e helmintos e, sua densidade 
variou de 400 Org/L (ponto 3v)  a 172.600  Org/L (ponto 1e). Os baixos valores de OD associados à 

baixa diversidade fitoplanctônica e à baixa densidade zooplanctônica, pelos resultados obtidos está 

representando um indicativo que a foz do rio Guamá já dá respostas à ação antrópica que é bastante 

intensa nessa região do rio. 
 

Palavras-chave: Atividade. Antrópica. Fitoplâncton. Zooplâncton.   

 

1. INTRODUÇÃO  
      

Nos últimos anos, o nível de compostos xenobióticos nos ecossistemas aquáticos vem 

aumentado de forma alarmante como resultado da atividade antropogênica sobre o meio 

ambiente, tal fato tem contribuído para redução da qualidade ambiental, bem como para o 

comprometimento da saúde dos seres vivos que habitam esses ecossistemas (GAYLARDE; 

BELINASO; MANFIO, 2005). 

Esta situação é particularmente notada nas áreas com elevadas densidades 

populacionais, especialmente nas áreas urbanizadas, onde os cursos d’água são modificados, 

recebendo esgotos industriais e domésticos “in natura”, além de sedimentos e lixo (SCHEPP; 

CUMMINS, 1997).  

   As alterações na qualidade da água, resultantes dos processos de evolução natural e 

de ação antrópica, se manifestam pela redução acentuada da biodiversidade aquática, em 
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função da desestruturação do ambiente físico, químico e alterações na dinâmica e estrutura 

das comunidades biológicas, sendo que o uso de bioindicadores (espécies, grupos de espécies 

ou comunidades) permite uma avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por 

múltiplas fontes de poluição (CALLISTO; MORETTI; GOULART, 2001). 

Segundo Júnior (2009), os rios são sistemas que apresentam uma sucessão de valores 

fisiográficos e físico-químicos. São sistemas abertos, de fluxo contínuo, em que os nutrientes 

recebidos são carreados continuamente para longe do local de origem e, juntas essas 

características influenciam na distribuição espacial da comunidade zooplanctônica. 

A reprodução de diversas espécies também é rapidamente afetada em ambientes que 

recebem influências antrópicas, na região tropical ocorre nítida sucessão de espécies 

características dos períodos secos e chuvosos representados pelo inverno e verão (MAIA, 

2011).  

Localizado na região metropolitana de Belém (PA) as proximidades da área urbana da 

cidade, a foz do rio Guamá está sujeito ao acúmulo e dissolução de vários tipos de resíduos, 

acentuado por um processo intenso e desordenado da expansão urbana, ocorrendo à poluição 

dos corpos d’água sendo um dos causadores da degradação da qualidade das águas, a qual 

está associada ao processo de eutrofização (NAVAL; SILVA, 2004).  

Segundo Monteiro et al. (2009), as principais fontes de contaminação da foz do rio 

Guamá são os conjuntos habitacionais, residências e principalmente indústrias que foram 

implantados às margens do rio.         

Em virtude desde panorama, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade 

da água da foz do rio Guamá identificando possíveis fontes poluidoras através das 

características físico-químicas da água e tendo a composição planctônica como bioindicadores 

da qualidade da água. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As coletas foram realizadas no dia 31 de março de 2012, entre o período de 10 h –12 h 

e 16 h – 18 h na foz do Rio Guamá durante a maré vazante e enchente (Figura 1). Foram 

escolhidos quatro pontos estratégicos denominados: 1v, 2v, 3v, 4v, 1e, 2e, 3e e 4e . 

 Na obtenção das amostras foram filtrados aproximadamente 120 litros de água, com 

rede de plâncton com 65 µm de abertura de malha para coleta de zooplanctôn e 20 µm para 

coleta de fitoplâncton. 
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As amostras, após serem coletadas, foram fixadas em formol a 4% neutro, 

acondicionadas em frascos de 500 ml de polietileno e identificadas de acordo com os pontos 

da coleta. Paralelamente com o auxílio de uma sonda da marca Hanna HI9828 e GPS (sistema 

de posicionamento global), Tabela 1, foram identificados os locais das coletas e medidos os 

parâmetros físico-químicos: temperatura (°C), Potencial hidrogeniônico (pH) e oxigênio a 

ppm (Partícula por milhão).  Em seguida transportadas até o laboratório de botânica da 

Universidade Federal do Pará, onde foram realizadas as análises. 

 A abundância relativa fitoplanctônica de cada espécie foi determinada por meio de 

contagem dos 100 primeiros organismos encontrados em lâminas não permanentes de cada 

amostra, seguindo o critério descrito por Lobo e Leighton (1986): D-Dominante = > 70%; A-

Abundante = > 40%  ≤ 70%; P-Pouco Abundante = > 10 ≤ 40% e R-Raros = ≤ 10% com o 

auxílio de microscópio da marca OLYMPUS BX41 (modelo BX41TF) e tendo como 

subsídios no embasamento das identificações dos táxons literaturas específicas para cada 

classe de alga.  

Para a determinação da composição e densidade zooplânctônica foram filtrados 100 

litros de água.  Na determinação da densidade foram analisados, com o auxílio de uma câmara 

de Segdwich-Rafter, 5 ml de cada amostra e os resultados expressos em organismos/litro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 Parâmetros físico-químicos 
 

           A temperatura da água da foz do Rio Guamá apresentou uma amplitude térmica de 

±2ºC; enquanto o  pH caracterizou-se ácido 3,9 e oxigênio apresentou baixo valores 0,5 e 0,3, 

conforme demonstra a Tabela 2. Esses valores observados sugerem um ambiente 

possivelmente com alto grau de poluição e elevada atividade de bactérias aeróbicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Localização da área de estudo, foz do Rio Guamá, Belém (PA). 

 

1-Localçização da área de estudo, foz do rio Guamá, Belém-Pará. 
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Tabela 1 – Identificação dos pontos  de coleta em estudo com GPS, foz do Rio Guamá, Belém (PA) 

Pontos de coleta  Latitude Longitude 

1 Foz do rio tucumduba 1°28`36,4´´ 48°27`12,3´´ 

2 Igarapé agua preta 1°27`39,2´´ 48°25`24,2´´ 

3 Igarapé do aurá 1°27`38,0´´ 48°23`58,7´´ 

4 A montante do aurá 1°27`14,9´´ 48°23`37,9´´ 

Fonte:Pesquisa em campo realizada na foz do rio Guamá Belém(PA), 2012. 

 

Tabela 2 – Estatística dos fatores abióticos temperatura, ph e oxigênio dissolvido (ppm) registrados na 

foz do Rio Guamá, Belém (PA) 

Fonte: Pesquisa em campo realizada na foz do rio Guamá Belém (PA), 2012. 

 

3.2 Composição fitoplanctônica 

              

Os gêneros mais representativos do fitoplâncton da foz do rio Guamá foram 

Aulacoseira granulata e Polymyxus coronalis. A maioria das espécies identificadas ocorreu de 

maneira abundante; pouco abundantes: Aulacoseira granulata, Actinoptychus undulatus Bail,, 

Coscinodiscus excentrias Ehrenberg Abeh Berl Akad,Coscinodiscus oculos irides Van 

borealis,Coscinodiscus perforatus,Coscinodiscus rothi Ehrenberg Abeh Berl Akad, Ciclotella 

stylorum,Cocconeis quarnerensis Grunow Schmidt, Novicula sp.,Polymyxus 

coronalis,Surirella fastuosa EHR, Surirella guatimlenses EHR,Triceratium favus Ehrenberg 

Abh.Berl. Akad, Euglena splendens Ehrenberg,Phacus myersi sky, Staurastrum sp. Fors. Na 

Amazônia os estudos sobre fitoplâncton ainda apresentam-se de forma insuficiente, mas aos 

poucos vêm se fazendo presentes no círculo científico. Entretanto, em comparação com as 

demais áreas do globo, eles ainda constituem um pequeno número e não tão expressivo. 

Diversos ecossistemas compõem as áreas limites da Amazônia, tendo como principal 

característica a exuberância de sua floresta tropical e a rica biodiversidade encontrada em seus 

corpos d’água (MELO et al., 2005). 

 

3.3 Composição do zooplâncton 

 Temperatura Ph Oxigênio (ppm) 

Mínimo vazante 27,7  3,9 0,5 

Máximo vazante               29,8                5,9 3,2 

Mínima enchente 29,3 4,3 0,3 

Máxima enchente 39,7 6,2 3,0 
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A composição zooplanctônica se apresentou composta por 4 grupos, distribuídos entre 

Rotíferas,Cladoceras,Copépodas e outros (larvas de insetos e helmintos). No ponto 1v, o 

grupo dominante foi rotífera com  91%. Na enchente (ponto 1e) o zooplâncton esteve 

composto por 97% de rotíferas, 2% de outros e 1% copépodas (Gráfico 1). Para Sardinha et 

al. (2008),  a dominância numérica de rotífera na maioria dos ambientes aquáticos é um 

padrão comum para a região tropical. Esse fato pode ser atribuído ao curto ciclo de vida 

desses organismos, nos quais podem desenvolver grandes populações transitórias pelas altas 

taxas de reprodução e de crescimento, permitindo o desenvolvimento de inúmeras espécies 

em ambientes instáveis (ALLAN, 1976). 

  

Gráfico 1 – Composição percentual do zooplâncton no ponto 1 na vazante (A) e enchente (B). 

 

No ponto 2v, o grupo dominante  foi os copépodas com 96% seguido pelos  cladoceras 

4%. Na enchente (ponto 2e) os copépodas se mantiveram dominantes com 74%, seguidos de 

rotíferas e outros, ambos com 13%. Para Neves e Júnior (2007), de maneira geral os 

copépodes podem apresentar três tipos de hábito alimentar, dependendo da estrutura do 

aparelho bucal, sendo filtradores, carnívoros e raptoriais, considerados uma espécie 

persistente em ambientes com influências antrópicas. 

           

Gráfico 2 – Composição percentual do zooplâncton no ponto 2 na vazante (A) e enchente (B). 
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Gráfico 1 – Composição percentual do zooplâncton no ponto 1 na vazante (A) e enchente (B). 

 



 

 

238 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

No ponto 3v foi observada a ocorrência de rotífera, cladoceras, copépodas e outros, 

neste ponto foi observada maior diversidade de grupos, destacando-se os copépodas com 

maior abundância (93%), seguido por rotíferas (5%), cladoceras e outros (1%). Enquanto na 

enchente (3e) os grupos registrados foram 60% rotíferas, cladoceras 25% e outros 15%. 

Conforme Von Sperling (1994) maior diversidade e riqueza de espécies para rotífera, 

cladocera, copépoda e protozoa atribuísse à maior estabilidade na coluna de água como fator 

favorável ao desenvolvimento do zooplâncton. 

 

 

           

 No ponto 4v, semelhante ao ponto 3v,  foi observada a ocorrência de rotífera, 

cladocera, copépodas e outros, com os copépodas  representando 87% dos organismos, outros 

6%, rotífera 5% e cladocera 2%. Enquanto na enchente (4e) copépodas representou 69%, 

rotíferas 27% e outros 4%. Segundo Lansac-Tôha, Bonecker e Velho (2004), comunidade 

zooplanctônica possui um papel primordial no fluxo de energia nos diferentes níveis tróficos, 

constituindo um importante componente da produção secundária dos sistemas aquáticos. 

 

4. CONCLUSÕES  

Os parâmetros físicos e químicos revelaram que a área em estudo possui temperaturas 

elevadas, pH ácido e baixa concentração de oxigênio dissolvido. 
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Gráfico 3 – Composição percentual do zooplâncton no ponto 3 na vazante (A) e enchente. (B). 
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 O microfitoplâncton do rio Guamá possui uma baixa diversidade, as diatomáceas se 

destacaram como grupo dominante e tem Alacoseira guanulata e Polymyxus coronalis como 

as espécies mais abundantes.  

O ponto 1 apresentou diferenças importantes em relação aos dados obtidos da 

pesquisa, onde se destaca uma elevada densidade de larvas de inseto e helmintos. Além de 

constituir uma zona anóxica.    

O zooplâncton do rio é composto por rotíferas, copépodas, cladoceras, além de larvas 

de insetos e helmintos. Os rotíferas foram particularmente abundantes no ponto 1 

caracterizando-o como sob forte influência antrópica. 

 O crescimento desordenado das cidades nas últimas décadas tem sido responsável 

pelo aumento da pressão das atividades antrópicas sobre os recursos naturais e percebe-se 

através do estudo descritivo que a foz do rio Guamá está se caracterizando mesmo que de 

forma discreta como ambiente impactado. 
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RESUMO  

 

A gravioleira (Annona muricata L.) é uma árvore de pequeno porte, com altura de 3,5 a 8 m, copa 

pequena e de folhagem compacta. É uma fruteira originária da América Tropical, sua propagação é 
normalmente através de sementes, mas tem se utilizado como principal técnica de propagação a 

enxertia para a formação de mudas. É uma planta de grande importância nos mercados frutícolas das 

Américas Central e do Sul. Produz frutos bastante aromáticos, de sabor agradável. Seu uso medicinal 

pode ser utilizado por meio da folha, que é tradicionalmente usada como chá, estudos demonstram que 
as folhas e as sementes apresentam atividade citotóxica em células cancerígenas. Outras indicações de 

seu uso são para tosse, diarreia, febre e hipotensivo. Sendo assim a fenologia estuda as mudanças 

exteriores (morfologia) e as transformações que estão relacionadas ao ciclo da cultura como floração e 
frutificação facilitando a compreensão do comportamento das espécies diante de alterações nos 

ecossistemas. Este trabalho teve como objetivo registrar a duração das diferentes fases do ciclo 

reprodutivo da espécie Annona muricata L no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, 

cultivada na coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental. As avaliações 
foram realizadas diariamente durante os anos de 2010 a 2012. Foram coletados parâmetros 

agronômicos específicos, como frutificação e floração da Graviola (Annona muricata L). Após as 

avaliações foram construídos gráficos para as espécies em cada fenofase, demonstrando as médias de 
dias de floração e frutificação, apresentando floração em todos os meses do ano exceto nos meses de 

março, abril, maio, junho e julho. Para frutificação houve a presença desta fenofase em quase todos os 

meses do ano, em abril, maio, junho, julho, outubro e novembro. A floração e frutificação da 
gravioleira ocorreram durante quase todo os meses do ano. 

 

Palavras-chave: Gravioleira, Fenologia, Floração, Frutificação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gravioleira (Annona muricata L.) é uma fruteira Originária da América Tropical, 

mais especificamente dos vales peruanos e América Central, é uma planta de grande 

importância nos mercados frutícolas das Américas Central e do Sul (MANICA, 1997), produz 

frutos bastante aromáticos de sabor agradável, açucarado e ligeiramente ácido. É uma espécie 

amplamente disseminada nas regiões litorâneas e semi-árido do Nordeste brasileiro, onde 

encontra condições ideais de clima e solo para o seu desenvolvimento. No entanto, os frutos 

apresentam limitações quanto á distribuição para mercados distantes, devido a seu 
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amadurecimento muito rápido, que os torna muito macios, difíceis de serem manuseados sem 

danos, e de conservação extremamente reduzida.  

  Na maioria das regiões produtoras do País, a gravioleira é propagada normalmente 

através de sementes, mas tem se utilizado como principal técnica de propagação a enxertia 

para a formação de mudas. (MANICA, 1997) afirma também que é uma árvore de pequeno 

porte, com altura de 3,5 a 8 m, copa pequena e de folhagem compacta. As folhas são inteiras, 

ovadas, duras, de pecíolos curtos, de cor verde-escura-brilhante na página superior e verde-

amarelada na página inferior, medindo de 5 a 18 cm de comprimento por 2 a 7 cm de largura, 

quando adultas. As flores no estádio de “capulho” têm um formato subgloboso ou piramidal, 

são hermafroditas, de cor verde-escura quando em crescimento e verde clara quando próximas 

da antese, distribuídas em pedúnculos curtos axilares ou diretamente do tronco, solitárias ou 

agrupadas de 2 a 4 flores, originadas de raminhos curtos dos ramos de plantas velhas que, 

após a fecundação, formam cachos de frutos. O fruto é uma baga composta, frutos múltiplos 

ou sincarpo, carnoso, o maior do gênero Annona, medindo de 16,2 a 30,1 cm de comprimento 

por 11,3 a 21,2 cm de largura, com peso de 1 kg até 10 kg , de forma elipsoidal ou ovóide.  

Seu uso medicinal pode ser utilizado por meio da folha, que é tradicionalmente usada 

como chá no tratamento de catarro excessivo; as sementes têm ação antiparasitária; as raízes e 

folhas também são utilizadas para diabetes e como sedativo e antiespasmódico. Outras 

indicações de seu uso são para tosse, diarreia, febre, anticancerígeno, antireumático, 

antibacteriano, doenças de pele, vermífugo, hipotensivo. Muitos componentes bioativos e 

fitoquímicos da graviola têm sido estudados por cientistas desde 1940. Em 1976 esta espécie 

foi incluída no programa do Instituto Nacional do Câncer dos EUA (NCI), e os estudos 

demonstram que as folhas e as sementes apresentam atividade citotóxica em células 

cancerígenas e pesquisas têm sido realizadas para a comprovação. (EMBRAFARMA) 

A fenologia estuda as mudanças exteriores (morfologia) e as transformações que estão 

relacionadas ao ciclo da cultura como floração e frutificação facilitar a compreensão do 

comportamento das espécies diante de alterações nos ecossistemas. 

O objetivo do trabalho foi registrar a duração das diferentes fases do ciclo reprodutivo 

da espécie Annona muricata L no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, cultivada 

na coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O presente trabalho foi realizado na coleção do horto de plantas medicinais da 

Embrapa Amazônia Oriental situada no município de Belém-PA, localizado a 1° 27´ 21´´ S de 

latitude e 48° 30´14´´ W de longitude, com altitude de 10 m e temperatura média anual de 

30°C.  

 As avaliações foram realizadas diariamente, pelo período da manhã durante o período 

de janeiro de 2010 a dezembro de  2012. Foram coletados parâmetros agronômicos 

específicos, como frutificação e floração da Graviola (Annona muricata L). observando  

Todos os dados coletados foram anotados em fichas de campo e tabulados em planilhas do 

Excel. Após as avaliações foram construídos gráficos para as espécies em cada fenofase, 

demonstrando as médias de dias de floração e frutificação.  

 

                  Figura 1: Floração da espécie Annona muricata L. 
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                               Figura 2: Frutificação da espécie Annona muricata L. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 3 é apresentada a média do número de dias de floração da graviola, nota-se 

que ocorreu floração em quase todos os meses do ano, exceto nos meses de março, abril, 

maio, junho e julho. O maior pico de floração ocorreu nos meses de janeiro, agosto e 

setembro, obtendo em média 8,5 dias de floração para os dois primeiros meses, 

respectivamente, diferindo do mês de setembro que apresentou em média 7 dias de floração. 

A menor média de dias de floração ocorreu nos meses de outubro e novembro, obtendo em 

média 2 dias de floração para ambos os meses. É o que podemos observa em FALCÃO et al. 

(1982) a floração e frutificação são continuas durante o ano, com ligeiro pico de floração 

entre setembro e janeiro. 

Na figura 4 é apresentada a média do número de dias de frutificação, nota-se que 

houve todos os caracteres desta fenofase em todos os meses do ano, exceto nos meses de 

abril, maio, junho, julho, outubro e novembro. O maior pico de frutificação ocorreu nos meses 

de setembro e janeiro, obtendo em média 10,3 e 10 dias de frutificação, respectivamente. A 

menor média de dias de frutificação ocorreu nos meses de março e dezembro, obtendo em 

média 4,5 e 5 dias de frutificação, respectivamente.  
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Figura 3: Média de dias de floração da espécie Annona muricata L no período de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2012. 

Figura 4: Média de dias de frutificação da espécie Annona muricata L no período de janeiro de 2010 a 

dezembro de 2012. 
 

Os resultados obtidos através dos dados de floração são semelhantes aos encontrados 

por Freitas 1997, que afirmam que a floração da graviola ocorre durante a maior parte do ano. 

Segundo Freitas, 1997 a graviola apresenta uma produção continua de frutos em quase todos 

os períodos do ano. 

 

4. CONCLUSÕES 

  

 Os dados obtidos após as avaliações da fenologia da gravioleira demonstram que 

ocorreu floração e frutificação durante quase todo o ano. Sendo que no período de floração é 

mais propicio para coletar princípio ativo mais elevado, pois para Franco (1996) e Korbes 

(1995), a concentração de princípios ativos atinge os valores mais elevados por ocasião da 

floração, devido provavelmente ao máximo acúmulo de massa seca na planta. Para a 

0

2

4

6

8

10

jan fev març abr mai jun jul ago set out nov dez

M
éd

ia
s 

d
e 

d
ia

s 
d

e 
fl

o
ra

çã
o

  

Meses do Ano 

0

2

4

6

8

10

12

jan fev març abr mai jun jul ago set out nov dez

M
éd

ia
s 

d
e 

d
ia

s 
d

e 
fr

u
ti

fi
ca

çã
o

 

Meses do Ano 



 

 

246 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

frutificação observou-se que houve 50% em relação ao ano um valor aproximado do 

(FALCÃO et al. 1982) afirmando que o vingamento de frutos da gravioleira é de 40%. 

 

REFERÊNCIAS 

MANICA, I. Taxonomia, morfologia e anatomia. In: SÃO JOSÉ, A. R.; SOUZA, I. V. B.; 

MORAIS, O. M.; REBOUÇAS, T. N. H. Anonáceas: produção e mercado. Vitória da 

Conquista: UESB, 1997. p. 20-35. 

 

FALCAO, M. de A.; LIERAS, E.; LEITE, A.M.C. Aspectos fenologicos, ecologicos e de 

produtividade da graviola (Annona muricata L.) na região de Manaus. 1982 

 

FREITAS. G. B. 1997 Propagação, florescimento, frutificação e produção da gravioleira 

(Annona muricata L.). Teste de doutorado em fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa. 87p. 

 

FRANCO, L. B. As sensacionais 50 plantas medicinais. Curitiba: Santa Monica, 1996. 200 

p. 

 

KORBES, V. C. Plantas medicinais. 48. ed, Francisco Beltrão: ASSESSOAR, 1995. 188 p 

 

EMBRAFARMA disponível em <http://www.embrafarma.com.br/novo/modules/pdf/ 

9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8.pdf > acessado em 21 out. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

247 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

CARACTERIZAÇÃO E PLANO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO IGARAPÉ CAIXA D’ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL – PA
 

 
Paulo César Ramos Oliveira

1
, Jackson de Freitas Figueiredo

2
, Müller Silva Pimentel

3
, Manoel 

Tavares de Paula
4
,
 
Altem Nascimento Pontes

5
. 

 
¹ Mestrando em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará 

E-mail: agro_paulocastanhal@hotmail.com  
2
 Mestrando em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará 

3
 Mestrando em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará  

4 
Eng. Agr. Dr. em Agroecossistemas da Amazônia. Professor do PPG em Ciências Ambientais-UEPA 

5 
Dr. em Ciências. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais-UEPA   

  

RESUMO 
 

A degradação do igarapé Caixa D’Água é o tema principal discutido neste trabalho, que aponta, ainda, 

o processo de urbanização associado à falta de políticas públicas como causador do problema. Neste 

contexto, é possível retroceder ao problema identificado, oferecendo, com isso, melhor qualidade de 
vida para a população em estudo? A pesquisa objetivou caracterizar os aspectos físicos e bióticos, bem 

como identificar as práticas sociais que interagem com a dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica e 

propor medidas de revitalização do igarapé que garantam o aumento da demanda em quantidade e 
qualidade. É por estas e outras razões que o tema, aqui abordado, se justifica. A área compreende a 

zona urbana do município de Castanhal-Pa: Bairros Ianetama, São José, Propira, Bairro Novo e 

Caiçara, contemplando também a zona rural. O corpo hídrico pertence à bacia do rio Marapanim, 

componente da Unidade Hidrográfica de Planejamento da Costa Atlântica, no estado do Pará. Para a 
caracterização dos elementos físicos e bióticos e a identificação dos fatores antrópicos de maior 

influência na bacia, foram realizadas cinco visitas técnicas em campo com levantamentos sistemáticos 

e registros fotográficos ao longo da bacia hidrográfica. No período pós-campo, efetuou-se uma 
tabulação de planilhas para a entrada no Sistema de Informações Geográficas (SIG), além de 

formulação da situação atual da bacia por meio do método Diagnóstico Físico Conservacionista 

(DFC), avaliando seu estado de degradação e elaboração de cartografia complementar, constando a 

área de estudo. Conclui-se que diversas medidas de revitalização do igarapé precisam ser postas em 
prática, a fim de que a população local volte a usufruir desse recurso hídrico e passe a ter maior e 

melhor qualidade de vida.  

 
Palavras-chave: Igarapé. Qualidade de vida. Bacia hidrográfica. Revitalização. Fatores antrópicos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica ou rede hidrográfica é uma unidade natural que recebe a 

influência da região onde ela drena. É um coletor de todas as interferências que podem estar 

ocorrendo no ecossistema, semelhante a um depósito de informações (CORREIA, 2007). Os 

setores de saneamento do país consideram que a degradação dos mananciais gera diversos 

problemas de ordem socioeconômica e ambiental, tais como prejuízos para a agricultura e 

para outras atividades que se utilizam da captação de águas superficiais, como a 
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desvalorização de imóveis, prejuízos à beleza cênica do corpo hídrico, redução de local para 

recreação, prejuízos às atividades turísticas e de navegação, perda de identidade cultural e 

proliferação de doenças de veiculação hídrica (JUNQUEIRA E SILVA, 2007). Além disso, os 

custos operacionais para o tratamento da água para consumo humano e a manutenção do 

atendimento à demanda, aumentam paulatinamente com a redução da qualidade e quantidade 

podendo levar até à inviabilização do sistema e à busca de alternativas técnicas de tratamento. 

Desta forma, programas de conservação dos mananciais são ou deveriam ser prioridades para 

estes setores (ALVES, 2005). 

O município de Castanhal, localizado no nordeste paraense, a cerca de 70 km da 

capital Belém, apresenta avançado estado de degradação ambiental nos rios e igarapés, cujos 

cursos d’água passam na área urbana. Isso se deve principalmente ao conjunto de ações 

produzidas pelas atividades humanas durante o seu dinâmico processo de urbanização e ao 

possível desinteresse dos órgãos ambientais em zelar pela qualidade dos recursos hídricos na 

cidade. Este trabalho, objetiva contribuir com alternativas de reação ao estado de degradação 

em que se encontram os recursos hídricos superficiais urbanos do município de Castanhal e às 

consequências socioambientais relacionadas ao seu mau uso. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A coleta de dados consistiu na aquisição de base cartográfica de apoio às atividades de 

campo envolveu os elementos de logística e descritiva da rede de drenagem. A bacia 

hidrográfica de atuação foi localizada conforme a Resolução do Conselho Regional de 

Recursos Humanos (CERH) nº 004/2008. Observando os elementos limite da base do Sistema 

Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRH), a área calculada para uso 

posterior, a logística onde deverão ser identificados os principais elementos de logística da 

bacia (ruas, vilas, cidades, municípios) para compor os dados gerais e o mapa de localização 

deverá fazer referência à Região Hidrográfica Nacional, à Região Hidrográfica Estadual e à 

Bacia principal envolvente. 

A realização do reconhecimento de campo constou de descrição dos componentes 

físicos e bióticos da bacia hidrográfica, identificação dos fatores antrópicos de maior 

influência na bacia e georreferenciamento dos principais indicadores de alteração da bacia e 

de suas nascentes. Em um primeiro momento, foram realizadas visitas in lócus para 

reconhecimento do local e observações preliminares, durante o um período em 2009 e 
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posteriormente as visitas ao local foram retomadas, para a realização de coletas e tratamentos 

de dados, no período de maio a agosto de 2013, com levantamentos sistemáticos ao longo da 

bacia hidrográfica alvo deste trabalho. 

O tratamento dos dados coletados em campo envolveu a tabulação em planilhas para 

entrada no Sistema de Informações Geográficas (SIG), formulação da situação atual da bacia, 

avaliando seu estado de degradação e elaboração de cartografia complementar, constando 

todos os elementos de intervenção na bacia identificados em campo.  

Para indicar o estado de degradação da bacia, utilizou-se a metodologia do 

Diagnóstico Físico Conservacionista (DFC). O DFC foi proposto por Beltrame (1994) e vem 

sendo utilizado com êxito em diversos trabalhos de caracterização de bacias hidrográficas. 

Este método tem por objetivo determinar o potencial de degradação ambiental de uma bacia 

hidrográfica e pode ser aplicado em qualquer estudo hídrico, desde que sejam feitas as 

adaptações necessárias, pois cada corpo hidrológico têm características peculiares. 

Abrangente e prático na obtenção de valores, o DFC busca avaliar o estado físico 

conservacionista de uma bacia hidrográfica em que foram feitas algumas adaptações, 

conforme exposto no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1 - Parâmetros considerados e seus valores de referência. 
 

Método 

DFC 

Parâmetros 

analisados 

Peso Escala alteração do sistema 

Original 

 

Adaptação 

 

Significativa  

(3) 

Parc. 

Significativa 

(2) 

Não 

significativa 

(1) 

Cobertura 

vegetal 
original 

Cobertura 

vegetal 
original 

1 e 2 1 

Ausente 
Parcialmente 

presente 
Presente 3 2 

4 e 5 3 

Cobertura 
vegetal 

atual 

Estado de 

conservação 

da planície de 
inundação 

1 e 2 1 
Na área de  
planície de 

inundação 

Fora da área 

de planície de 
inundação, 

mas com 

influência 

Fora de 
planície de 

inundação 

3; 4 e 5 2 

6 e 7 3 

Potencial 

erosivo da 

chuva 

Solo exposto 

1 1 

> 50% 50% a 30% < 30% 2 e 3 2 

4 3 

Declividade 
média 

Declividade 
média 

1 e 2 1 

> 60° 60° - 30°  < 30° 3 2 

4 e 5 3 

Grau de 
erosão do 

solo 

Nº de feições 

erosivas 

1 1 Ocorrência de 

processos em 

estágio  

avançado  

Ocorrência 

de processos 

em estágio 

erosivos 

Pouca ou 

nenhuma 

ocorrência de 

processos 

2 e 3 2 

4 3 
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(ravinas 

profundas e 

desmoronamentos) 

dispersos erosivos 

Balanço 
hídrico 

Precipitação 
pluviométrica  

1 1 
Alta variação  

da precipitação 

pluviométrica  
entre os períodos 

mais e menos 

chuvosos 

Variação 
moderada da 

precipitação 

pluviométrica 
entre os 

períodos 

mais e menos 

chuvosos 

Variação 
baixa da 

precipitação 

pluviométrica 
entre os 

períodos 

mais e menos 

chuvosos 

2 e 3 2 

4 3 

Densidade 

de 

drenagem 

Densidade de 
drenagem 

1 1 
Bacia de  
2ª ordem 

Bacia de 3ª e 
4ª ordem 

Bacia 5ª 
ordem 

2 e 3 2 

4 3 

 

 

A esses valores descritos no Quadro 1 são atribuídos pesos, sendo que o resultado das 

classificações da síntese dos parâmetros indica que o mínimo é 7 (todos os índices são iguais 

a 1), o que representa o melhor índice do estado físico conservacionista que o setor pode 

apresentar. O valor máximo a ser obtido é 21 (todos os índices são iguais a 3), o que 

representa o pior estado físico que o setor pode apresentar. Com estes valores, mínimo de 7 e 

máximo de 21, tem-se o ângulo de inclinação da reta. Para isso, foi utilizada a equação da 

reta: y = a x + b, definindo a partir dos valores médios, as zonas de maior e menor 

estabilidade da bacia (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gráfico 1. Zonas de estabilidade da bacia, adaptado da metodologia DFC de Beltrame (1994). 

 

Para a elaboração do Plano de Revitalização e de suas metas de implantação propõe-se 

uma abordagem metodológica estruturada segundo duas perspectivas complementares 

(FLORES, 1998), a perspectiva sistêmica dos problemas (variável vertical) abrangendo as 

várias temáticas associadas aos recursos hídricos e respectiva sintetização em torno de 
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problemáticas. E a perspectiva estruturante (variável “horizontal”) que integra as causas, 

condicionantes e os tipos de soluções possíveis para os problemas identificados nelas. Estes 

atributos (causas, problemas, objetivos, condicionantes e soluções) do diagnóstico, 

constituem, assim, um elo (pilares) entre as problemáticas (pisos) consideradas conforme as 

relações presentes no Quadro 2, o qual apresenta a matriz de apoio da decisão no processo de 

hierarquização de prioridades e definição das propostas aplicáveis a bacia. 

 

 Quadro 2 - Matriz de análise dos elementos de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com uma área de 64,4 km², o Igarapé Caixa D’água representa uma drenagem de 

primeira ordem, que configura por si uma das nascentes do rio Marapanim. Sua extensão é de 

11,5 km, configurando dois trechos: o de montante (alto curso) e o de jusante (baixo curso), 

que representam 3,07% da área total da bacia do rio Marapanim. 

 

3.1 Caracterização da seção: alto curso 

 

 O Igarapé Caixa D’água apresenta em sua nascente uma área alagada pequena em que 

alguns pontos não ultrapassam 20 cm de profundidade. Neste trecho há forte influência da 

carga de esgoto doméstico lançado no corpo hídrico, comprometendo assim o igarapé logo na 

sua nascente. No período mais chuvoso do ano, durante as intensas precipitações que caem na 

região, ocorre o transbordamento do leito. 
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O entalhamento do talvegue implica na concavização da vertente e em um elevado 

grau de remoção de sedimentos da superfície. Apesar da baixa declividade do terreno 

dificultar o escoamento superficial, a taxa de erosão é acrescida em função da textura arenosa 

do solo e das alterações antrópicas no leito de inundação, contribuindo para o assoreamento 

do curso e para redução do volume de água. A área de várzea é praticamente plana, logo, de 

baixa declividade, sujeita à inundação associada ao transbordamento do igarapé, compondo 

uma paisagem de várzea degradada. Por meio de registro visual, observou-se a baixa 

intensidade do transporte de sedimentos em suspensão e o lento fluxo das águas, comprovado 

pelo alto potencial de deposição, sendo este o fator determinante para a acumulação de vários 

depósitos de sedimentos ao longo do leito do canal. 

A cobertura arbórea da primeira região é inexpressiva, apenas alguns exemplares de 

Buriti (Mauritia flexuosa) e Açaí preto (Euterpe oleracea Mart.) lembram à paisagem 

original. Há ainda a presença de árvores arbustivas no leito do igarapé, além de ser marcante a 

presença de aguapé caracterizando o alto grau de carga orgânica associado a ele. O único 

ponto onde há presença de mata ciliar é em uma propriedade privada onde está localizada a 

nascente. Neste ponto existe paralelamente às margens, 430 m de vegetação nativa. Mais 

adiante, a cobertura se reduz, ficando em média em torno de 50 m a 20 m. A largura do curso 

d’água neste trecho é de cerca de 10 m.  

Em geral, os principais poluentes encontrados são: sedimentos, nutrientes, organismos 

patogênicos e matéria orgânica. Além disso, no período com maior intensidade de 

precipitação os moradores do entorno do igarapé sofrem constantemente com as enchentes. A 

questão dos resíduos sólidos é outro agravante, pois grande quantidade é depositada nas 

margens e no leito do igarapé, corroborando com o comprometimento da sanidade ambiental 

na área. 

Com exceção da água da nascente, que é utilizada para recreação dos moradores de 

propriedades onde ela está situada, a água do restante do trecho é utilizada, exclusivamente, 

para a diluição da carga poluidora das fontes existentes. 

 

3.2 Caracterização da seção: baixo curso 

  

O volume de água nesta região é maior que a montante, pois na ponte sobre a Trav. do 

Quatorze, que cruza o igarapé, a profundidade é de 1,5 m e a largura de 14 m. De acordo com 

informações coletadas em campo, por meio de depoimentos dos moradores locais, constatou-

se que no período mais chuvoso, a área de inundação chegou a ter aproximadamente 80 m de 
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largura nessa travessa. Semelhante à primeira região, este baixo curso se caracteriza pela 

cobertura de solos de textura arenosa, baixa declividade do terreno e entalhamento do 

talvegue de forma côncava na vertente. No entanto, a taxa de erosão nesta região é maior nos 

primeiros 6,1 km do que no restante, isso se deve à alta taxa de exposição do solo neste 

trecho; a redução da taxa de erosão do trecho final se dá, principalmente, pela presença da 

mata ciliar.  

Neste trecho da bacia, a região é caracterizada pela baixa cobertura vegetal. Os 

cultivos de culturas agrícolas formam a maior parte da paisagem desse trecho. Segundo as 

observações de campo e as informações dadas por residentes, nesta área a fauna terrestre se 

restringe à presença de sapos, algumas espécies de cobras e aves como o Bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus), Sanhaçu azul (Thraupis episcopus), Pipira-preta (Tachyphonus rufus) e Pardal 

(Passer domesticus). 

Os pontos 01°10'41,05" N - S/47°51'30,66" E - W, 01°11'0,54" N - S/47°51'15,83" E - 

W, 01°10'06,41" N - S/47°50'38,69" E - W e 01°10'16,56" N - S/47°50'32,77" E - W, 

marcaram remanescentes florestais formados por vários estágios sucessionais ao longo das 

margens do igarapé. A vegetação chega a variar aproximadamente de 150 m a 450 m de 

largura. A largura do curso neste trecho é de 14 m, em média. Assim como a flora, a fauna 

apresenta mais vigor neste trecho, pois há espécies como tatu-peba (Euphractus sexcinctus), 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), veado (família Cervidae), mucura (Didelphis 

marsupialis) e várias espécies de peixes.  

A atividade econômica é baseada na produção agrícola e na criação de gado e aves. A 

agricultura é voltada para o cultivo de pequenas plantações de açaí, coco, laranja, limão, 

mandioca e hortaliças e a criação de animais é voltada a pequenos rebanhos de gado leiteiro e 

de corte, galinha caipira e pato.  

O dano ambiental desse trecho do igarapé está diretamente associado ao incorreto 

manejo da área. A criação do gado e o plantio das culturas se estendem até o leito do igarapé 

deixando o solo desprovido de vegetação ciliar, provocando o aumento da taxa de erosão do 

solo e o assoreamento do corpo hídrico. Além disso, ocorre a compactação do solo pelo 

pisoteio do gado e o despejo de excretas durante a dessedentação no igarapé. Observa-se 

ainda a plantação de dendê (Elaeis guineensis), pimenta-do-reino (Piper nigrum), 

reflorestamento com Ipê, Paricá e Teca e a criação de gado de corte e aves para abate. 

Igarapés de pequeno porte que vertem para o Caixa D’água são utilizados pelo gado para 

dessedentação, ocorrendo também o despejo de excretas para eles. 
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 3.3 Medidas estruturais  

 

Como medidas estruturais, propõem-se a reestruturação do trecho canalizado envolve 

o remanejamento das famílias que moram sobre e na área de inundação do igarapé Caixa 

D’água, a fim de promover à recuperação ambiental da área e viabilizar o acesso às moradias 

saudáveis, regularizadas e dotadas de saneamento básico. A revitalização paisagística, com 

inclusão de ciclovias, áreas de lazer utilizando técnicas que permitam a infiltração das águas 

pluviais e arborização das vias, associado ao reflorestamento das margens do igarapé. A 

implantação de um serviço de gerenciamento de resíduos sólidos na área da bacia, bem como, 

melhorar e ampliar o sistema de drenagem de águas pluviais, visando minimizar os problemas 

com enchentes no período mais chuvoso. A implantação de sistema de tratamento de 

esgotamento sanitário na área visando garantir melhor qualidade de vida para a população. 

Pode-se também realizar a implantação do sistema de tratamento de esgoto, bem 

como, o correto gerenciamento dos resíduos sólidos é fator essencial para que o igarapé deixe 

de ser exclusivamente diluidor de esgotos na área urbana e passe a um padrão de melhor 

qualidade, visando atingir os parâmetros da Resolução CONAMA n° 357/2005, tipo Classe I, 

ou seja, a população poderá utilizá-lo novamente para abastecimento e por fim, realizar obras 

de recomposição da geometria do talvegue, com projeção para o período mais chuvoso, tendo 

por finalidades a captação e o direcionamento das águas do escoamento superficial, a retirada 

de parte da água de percolação interna que é associada ao retaludamento e à prática de 

proteções diversas.  

Para que ao final, possa se reduzir a infiltração d’água no terreno e orientar o 

escoamento superficial, inibindo os processos erosivos. No curso d’água em questão, implica-

se em recuperar a geometria do canal nas áreas onde a ocupação humana se encontra em sua 

planície de inundação, propiciando sua recuperação e o retorno da função de alívio das cheias, 

principalmente das registradas no período mais chuvoso. 

 

3.4 Medidas não estruturais  

 

Como medidas não estruturais, propõem-se, desassorear e recuperar a vegetação nas 

margens. Isso que implica em dragar o material que sedimentou no leito do igarapé a fim de 

devolver a profundidade e o fluxo natural. Deve-se ainda, remover o material para áreas 

apropriadas, para garantir que o mesmo não retorne para o processo de escoamento 

superficial, além de implantar um programa de reflorestamento com espécies nativas 
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objetivando reduzir a velocidade do escoamento superficial; proteger áreas suscetíveis à 

erosão e ao assoreamento; aumentar a oferta hídrica em quantidade e qualidade; garantir a 

criação de microclima que implique em melhor qualidade ambiental; auxiliar na recuperação 

da fauna local; atuar na filtragem de poluentes (absorção de carbono atmosférico).  

Propõem-se, ainda, promover o manejo de fauna. Apesar do alto curso se apresentar 

como um dos únicos remanescentes da fauna silvestre no território do Município de 

Castanhal, nada tem sido feito para impedir a prática da caça na região. Segundo a Lei n° 

9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, §1°, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

e outras providências, em seu art. 4, o SNUC tem entre seus objetivos: contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas 

águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção em uma unidade de 

conservação. 

E por último, investir na orientação ao produtor rural da região e da população urbana. 

Basicamente, deve-se articular um programa de educação ambiental voltado para a gestão do 

igarapé Caixa D’água, propiciando a capacitação e o treinamento da sociedade, voltado para o 

conhecimento, conservação e gestão dos recursos hídricos associados ao ambiente urbano e 

rural.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

A urbanização do município de Castanhal nas últimas décadas ocasionou um 

crescimento populacional que supera o índice anual de urbanização do país. Isso se deu 

principalmente pela boa localização geográfica do município que é cortado por cinco rodovias 

estaduais e pela rodovia federal BR 316, provocando a valorização imobiliária das 

propriedades. Com isso, grande parte dos pequenos proprietários acabou vendendo seus lotes 

principalmente para grandes produtores de gado de outras regiões do estado e do país, e 

muitos, acabaram migrando para a periferia ou para ocupações irregulares neste município. 

Atualmente, o município apresenta diversas problemáticas socioambientais ligadas à 

falta de políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável. Dentro 

dessa perspectiva, inclui-se a bacia hidrográfica do igarapé Caixa D’água. Após a realização 

da caracterização dos aspectos físicos, bióticos e a identificação dos fatores antrópicos que 
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interagem com a bacia hidrográfica, foi possível constatar que o objeto de estudo encontra-se 

com alto nível de degradação.  

Frente à atual configuração do igarapé Caixa D’água, propôs-se uma série de medidas 

estruturais e não estruturais, com objetivo de proporcionar a revitalização e a conservação 

onde ainda for possível, sob as premissas do desenvolvimento sustentável presente no Plano 

Diretor do Município de Castanhal, por meio do manejo dos elementos do meio físico e 

biótico e de ações voltadas à valorização e à educação dos residentes na área da bacia. 
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RESUMO 

 

As unidades de conservação de uso sustentável têm entre seus objetivos compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O objetivo deste trabalho foi 

identificar as classificações etnobotânicas utilizadas em diferentes paisagens pelos moradores das 

comunidades de Santa Maria e Flexal, no entorno da Reserva Extrativista Marinha Tracuateua no Pará 
e gerar subsídios para a conservação e para o plano de uso desta unidade de conservação. As 

informações foram obtidas por meio de observação participante e entrevistas semiestruturadas, com 

aplicação de questionários e lista livre aos moradores locais. Foram encontradas informações 

etnobotânicas de 73 espécies vegetais, distribuídas em 38 famílias e 65 gêneros. As famílias botânicas 
que obtiveram o maior número de espécies citadas com alguma finalidade de uso foram: Arecaceae 

(10), Fabaceae (6), Anacardiaceae (5), Rutaceae (5), Lamiaceae (3) e Poaceae (3). As principais 

categorias de uso etnobotânico citadas pelos entrevistados foram: alimentício (39), medicinal (14), 
construção (14), carvão (6), doméstico (2), comércio (1). Os moradores identificaram como paisagens 

locais: a mata, a várzea, os campos, o roçado, a terra firme, a praia, o mangue e o igapó. Sendo a 

paisagem denominada de roçado a mais citada. A riqueza das categorias de uso foi calculada pelo 
índice de Shannon (H’= 0,57). O que significa que há baixa diversidade de espécies para uso local. 

Dentre as espécies citadas há predomínio de espécies cultivadas nativas e exóticas. O reconhecimento 

dos roçados como a paisagem mais importante caracteriza o nível de dependência dos cultivos para a 

manutenção das famílias ocupação e usos históricos desta região. Os resultados apontam que o 
conhecimento atual sobre o uso e os recursos vegetais está ligado a história de ocupação desta região.  

 

Palavras-chave: Comunidades tradicionais. Etnobotânica. Paisagem. Reserva Extrativista 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

As unidades de conservação (UC) são áreas protegidas e definidas de acordo com a 

Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). O objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São 

constituídas por sete categorias, entre elas as Reservas Extrativistas (Brasil, 2000). 

Compreender as várias formas para o uso sustentável de recursos naturais de modo a conciliar 
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de maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos de conservação da 

biodiversidade é o desafio posto para a sociedade (Bueno et al., 2007). Dessa forma, a 

participação das comunidades locais na gestão e no manejo de unidades de conservação é 

fundamental.  

As pesquisas em Etnobotânica têm ampliado seu espaço nestas investigações. A 

prática etnobotânica é de natureza interdisciplinar e permite agregar colaboradores de 

diferentes ciências, com enfoques diversos como o social, o cultural, da agricultura, da 

paisagem, da taxonomia popular, da conservação de recursos genéticos, da linguística e outros 

(Amorozo, 1996 e Ming et al., 2000 Albuquerque, 2008). 

Os processos que promovem a transformação da paisagem apoiam-se em pilares como a 

cultura e o território. De acordo com Santos (1997), na realidade local, a paisagem está 

diferenciada e concretiza no espaço geográfico às práticas produtivas e relações sociais a 

partir da idéia de espaço, do recurso extraído de cada categoria (Santos, 1997). A análise de 

uma paisagem quer seja ela natural, modificada ou cultural, leva em conta o reconhecimento, 

em diferentes escalas, dos elementos de paisagens, os quais aparecem como manchas ou 

retalhos e variam de tamanho, forma, tipo, heterogeneidade e características de bordas (Soares 

Filho, 1998).O objetivo deste estudo foi identificar as classificações etnobotânicas utilizadas 

pelos moradores das comunidades de Santa Maria e Flexal; caracterizar os usos dos recursos 

vegetais pelas populações locais dos diferentes elementos das paisagens identificadas pelos 

moradores, gerando subsídios para a conservação e para o plano de uso da Reserva 

Extrativista Marinha Tracuateua. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de estudo 

 

 A Reserva Extrativista Marinha Tracuateua foi criada pelo Decreto Federal de 20 

de maio de 2005. É uma unidade de conservação de Uso Sustentável e está localizada a cerca 

de 30 km da sede no município de Tracuateua, no Nordeste Paraense. O clima da região é do 

tipo Awi: tropical, com estação seca de inverno. A precipitação pluviométrica anual é de 

2.514mm e a temperatura média anual oscila em torno de 27,7ºC. Os solos predominantes em 

Tracuateua são os Latossolos e Gleissolos. A cobertura vegetal da região, segundo a 

classificação adotada pela Embrapa Solos (Embrapa, 1988a), está composta por seis 
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formações: Floresta Equatorial Subperenifólia, Floresta Equatorial Hidrófila e Higrófila de 

Várzea, Campos Equatoriais Higrófilos de Várzea, Formações de Praias e Dunas e Manguezal 

(Oliveira Junior et al., 1999). Os rios Tracuateua e Quatipuru, depois das rodovias, são as vias 

de maior importância para o desenvolvimento do município. Além de servirem de acesso para 

a região, é por meio deles que se faz o escoamento da produção e também estes rios são 

utilizados como fonte de recursos para a segurança alimentar da população (IDESP, 2011). 

 

Figura 1 – Localização da Reserva Extrativista Marinha Tracuateua (mapa menor) e das comunidades 

estudadas. 

 

2.2 Coleta e análise de dados 

 

Foram realizadas 3 viagens às comunidades de Santa Maria e Flexal que se encontram 

no entorno da Resex e são partícipes do plano de gestão, no período de abril e junho de 2012 e 

fevereiro de 2013, com permanência média de quatro dias na área em cada viagem. Nestas 

comunidades foram realizadas reuniões para apresentação da proposta de trabalho, dos 

componentes da equipe e discutiu-se com os participantes a metodologia a ser aplicada. Na 

ocasião foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários e lista 

livre. Foram ainda realizados transectos em diferentes paisagens identificadas pelos 

moradores das comunidades. Os informantes das comunidades que se dispuseram a colaborar 

durante a realização dos transectos foram os jovens, sendo um de cada comunidade. Não foi 

realizada coleta de espécies vegetais (exsicata). As espécies vegetais nomeadas pelos 

informantes eram registradas no caderno de campo e fotografadas para posterior identificação 
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científica. A nomenclatura científica obedeceu ao Sistema AGP III e ao Flora Brasileira. 

Todos os transectos tiveram o seu posicionamento registrado utilizando-se um receptor GPS. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas exclusivamente com pescadores que tinham 

relação com uso dos recursos naturais dentro e fora da unidade de conservação. Estes 

considerados pessoas chave e identificadas a partir da técnica bola de neve (Bernard, 2002). 

Foram entrevistados 23 moradores nas comunidades. Os dados obtidos foram tabulados por 

meio do programa Excel 2007 para análises qualitativas e quantitativas e os resultados 

apresentados por meio de estatística descritiva. Foi calculado o índice de diversidade de 

Shannon (H’) para as categorias de uso dos recursos vegetais.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização da população  

 

 A média de idade dos 23 moradores entrevistados foi de 36 anos. O nível de 

escolaridade de 78,3% deles corresponde ao ensino fundamental incompleto. A renda média 

das famílias (82,6%) é de um salário mínimo. A principal atividade no verão, declarada pelos 

moradores é a pesca e no inverno praticam atividades agrícolas e a “pesca” da marreca
4
. Entre 

os entrevistados, 61% afirmaram que moram na comunidade porque nasceram no local. Entre 

os entrevistados, 57% afirmaram saber que vivem no entorno da Resex e que esta serve para 

“preservar” o meio ambiente. A organização social é precária uma vez que, 65,2% dos 

entrevistados afirmaram que não participam de nenhuma forma de organização.  

 

3.2 Atividades extrativistas e Etnobotânica 

 

Na Resex Marinha Tracuateua, a pesca é a principal atividade desenvolvida por 91,3% 

dos entrevistados, e está direcionada basicamente para o consumo. Estudos na Resex Marinha 

de Arraial do Cabo (Fonseca-Kruel e Peixoto, 2003) e na Resex Marinha de Maracanã-Pa, 

(Martins et al., 2012) a pesca também é a principal atividade, no entanto há geração de renda 

para suas famílias. Nessas áreas os autores afirmam que além de contribuir com a 

alimentação, esta atividade tem grande participação no comércio, na renda e no lazer para a 

maioria da população.  

                                                        
4 Estratégia de caça utilizada na região. 
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Nas comunidades foram reunidas informações de 73 espécies vegetais, distribuídas em 

38 famílias e 65gêneros com 196 citações. As famílias botânicas que obtiveram o maior 

número de espécies com alguma finalidade de uso foram: Arecaceae (10), Fabaceae 

(6),Anacardiaceae (5), Rutaceae (5), Lamiaceae (3) e Poaceae (3).  

 As famílias Arecaceae e Fabaceae são compostas por espécies vegetais com maior 

número de uso com relação às outras famílias botânicas mais citadas. Tendo em comum nas 

duas famílias espécies com usos para a alimentação e construção; espécies utilizadas apenas 

para produção de carvão e uso medicinal pertencem à família Fabaceae e espécies utilizadas 

somente no comércio e no uso doméstico pertencem à família Arecaceae. As espécies que 

compõem a família Anacardiaceae são destinadas para alimentação e construção. Na família 

Rutaceae encontram-se espécies com fins medicinais e usadas na alimentação. Dentro da 

família Lamiaceae foram citadas espécies apenas com fins medicinais. Espécies vegetais 

utilizadas para alimentação, medicinal e construção foram pertencem à família Poaceae. 

 

3.4 Categorias de usos 

 

As espécies encontradas foram agrupadas em 6 categorias de uso botânico de acordo 

com as citações dos entrevistados: alimentação (39), medicinal (14), construção (14),carvão 

(6), doméstico (2), comércio (1), com algumas espécies apresentando mais de um .tipo uso. A 

categoria mais representativa foi a alimentar correspondendo a 51,3% das espécies citadas.No 

presente estudo, a maior ocupação dos homens , depois da pescas são as atividades nas áreas 

de roçado, o que justifica a importância desta categoria de uso (Figura 2). 

 

Figura 2. Número de espécies citadas por categorias de uso etnobotânico 
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Dados semelhantes foram apresentados por Fonseca-Kruel e Peixoto (2004) em seu 

estudo na Resex Marinha de Arraial do Cabo. Os autores entrevistaram 15 moradores e 

obtiveram 68 espécies distribuídas em 61 gêneros e 42 famílias com seis categorias de uso 

citadas. A categoria com maior número de espécies citadas também foi a alimentar. Vale 

destacar que o perfil dos entrevistados também foi semelhante ao deste estudo.  

As etnoespécies mais citadas pelos moradores entrevistados foram: açaí, acerola, 

banana, coco, feijão, graviola, mandioca, manga e tapiririca (Figura 3).  

 

Figura 3. Etnoespécies mais citadas pelos moradores. 

 

Todas as espécies citadas são para o consumo e todas, à exceção da tapiririca, são 

cultivadas, o que demonstra a importância dessas espécies para a manutenção e segurança 

alimentar das famílias. Os cultivos podem também contribuir para geração de renda, uma vez 

que observou-se que os moradores têm domínio do calendário agrícola, as culturas são 

plantadas próximas as suas casas permitindo a comercialização dos excedentes.  

Destaca-se ainda, o fato de que na região há predominância de florestas secundárias e 

antropizadas, com histórico de desmatamentos para implantar novas culturas. Segundo Prata 

(2007) a Microrregião Bragantina é a área mais antiga de colonização do estado, onde 90% da 

cobertura florestal original foi convertida em vegetação secundária (capoeiras), consequência 

da intensa antropização causada por atividades agropecuárias, pastagens e exploração 

madeireira, principalmente agricultura migratória.  

O índice de Shannon (H’) foi calculado para medir as categorias de uso e observar a 

diversidade de espécies vegetais utilizadas pelos moradores. O resultado obtido foi de 0,57 na 

base 10, ressalta-se que diversidade encontrada neste trabalho é baixa em relação a outros 
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estudos semelhantes (tabela 2). Algumas espécies possuírem mais de um uso, como  o açaí 

(Euterpe oleraceae), o angá (Sclerolobium paniculatum) e o tachi (Stryphnodendron spp).  

Tabela 2 - Comparação das informações etnobotânicas de estudos realizados em comunidades com 
característica semelhantes; NE= número de entrevistados; NES= número de espécies; NC= número de 

citações; NCU= número de categoria de uso; H’= Índice de Shannon. 

Fonte Local NE NES NC NCU H' 

Carneiroet al. 2010 Resex Marinha Caeté-Taperaçu, PA 30 21    - 7 2,3 

Borges e Peixoto, 2008 APA - Paraty, RJ 10 76 355 5 

1,8

1 

Fonseca-Kruel e Peixoto, 
2003 Resex Marinha de Arraial do Cabo, RJ 15 68 444 6 

1,7
8 

Miranda eHanazaki, 2008 

Áreas de restinga-Pereirinha-Itacuruçá, 

SC 20  - 473 4 

2,0

4 

Miranda eHanazaki, 2008 Áreas de restinga-Cambriú-Foles, SC 31   -  340 4 

1,8

3 

Miranda eHanazaki, 2008 Áreas de restinga-Naufragados, SC 12  - 190 4 1,9 

Presente trabalho Resex MarinhaTracuateua, PA 23 60 163 6 

0,5

7 

 

3.5 Caracterização das unidades de paisagens   

 

A partir da análise da paisagem é possível estabelecer perspectivas quanto às formas de 

uso e apropriação de certos recursos naturais, a melhor forma de se realizar estes usos, e 

prever os possíveis problemas e soluções que serão gerados por tal exploração. 

Os entrevistados exercem atividades e retiram recursos naturais de diferentes 

elementos da paisagem para a sua subsistência.(Quadro 2). Os recursos são utilizados ao 

longo do ano. No período chuvoso há mais ofertas de frutíferas na mata e no igapó. Os demais 

recursos estão presentes durante o ano inteiro em todas as paisagens. Com exceção do 

capinzal, quando no verão o coco e a manga são os recursos mais utilizados e no inverno 

apenas o açaí é aproveitado nesta paisagem pelos moradores.  

 

Quadro 2. Unidades de paisagens identificadas e sazonalidade dos recursos utilizados pelos 

moradores entrevistados na Resex Marinha Tracuateua-PA. 

Paisagens Verão/Recursos utilizados Inverno/Recursos utilizados 

Campo Marreca e peixe Marreca e peixe 

Capinzal Coqueiro, mangueira Açaí 

Igapó Buriti, andiroba e guarimã Açaí, jatitara, guarimã e pesca 

Mata Madeira Madeira, açaí, bacaba,frutas, caça e pesca 

Mangue Caranguejo e turu Caranguejo, turu e jacaré 
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Praia Pesca de peixes (pacamu, bagre e 

tainha) 
Pesca de peixes (pacamu, bagre e tainha) 

Roçado Mandioca, feijão, melancia, farinha, 

macaxeira e fumo 
Feijão, maniva, mandioca, milho, 

melancia, feijão, tabaco 
Terra firme Feijão, mandioca, tabaco e milho Faz casa, roça de mandioca e curral 

Várzea Peixe Marreca e peixe 

 

Nas comunidades estudadas há predominância das paisagens de campo, mata, mangue 

e roçado. A principal paisagem identificada pelos moradores foi os roçados. Isso evidencia a 

necessidade de geração de produtos que mantém a segurança alimentar e contribuem com a 

geração de renda, garantindo, assim, a reprodução social das famílias. O principal produto 

cultivado é a mandioca (Manioht esculenta, Cratz), e quando há excedente comercializam 

para compor a renda familiar. Como os roçados, as matas também estão relacionadas com a 

questão alimentar dos moradores, pois, é nessa área que ocorre o extrativismo de alguns 

recursos da floresta, que garante a segurança alimentar dos usuários da Resex. Além disso, 

também retiram plantas medicinais, madeiras para construção e produção de carvão. O campo 

na época de cheia é usado pelos moradores para a pesca e no mangue é onde eles fazem a 

retirada do caranguejo e de algumas madeiras para construção em geral. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A principal paisagem identificada pelos moradores entrevistados foram os roçados, e 

esta característica ocorre em função da paisagem ser fonte recursos para sua subsistência. 

Poucos moradores utilizam recursos naturais do extrativismo para fins comerciais, devido o 

modo de vida pesqueiro que apresentam. De modo geral, as etnoespécies reconhecidas como 

de valor comercial são as cultivadas e são mais importantes para a manutenção das estruturas 

locais do que para a geração de renda. 

De acordo com a análise dos dados coletados foi possível observar que há uma baixa 

diversidade de espécies vegetais na região. Entretanto, há uma diversidade de usos, o que 

revela a ocorrência de conhecimento tradicional na região. O conhecimento ecológico 

tradicional dos moradores das comunidades estudadas, associado ao uso dos recursos naturais, 

pode contribuir para a elaboração do plano de manejo desta unidade de conservação.  
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RESUMO  

 

Os sedimentos são considerados importantes compartimentos na acumulação de metais ou fonte de 
liberação de metais para um sistema aquático. Vários procedimentos analíticos para tratamento de 

amostras de sedimento tem sido reportados na literatura. Nesses procedimentos utilizam-se diferentes 

misturas ácidas no processo de solubilização de metais. Este trabalho objetivou a determinação de 
metais pesados em amostras de sedimento de mangue por diferentes métodos analíticos a fim de 

verificar qual ou quais dos procedimentos é analiticamente o mais viável. A área estudada localiza-se 

no estuário do município de Bragança no Estado do Pará. Para extração dos metais foi escolhida na 
literatura, quatro metodologias que, utilizam como extratores os ácidos nítrico e clorídrico, com 

etapas, tempo de digestão e volumes de ácidos diferentes. A análise Quantitativa dos metais (Al, Ca, 

Cu, Mn, Ni, Zn, Cd e Pb), foi realizada por espectrometria de emissão Óptica com Plasma de Argônio 

(ICP-OES). As concentrações obtidas pelas quatro metodologias mostraram-se satisfatórias para todos 
os metais analisados. Com destaque para a metodologia 1, que utiliza água régia 50%, onde os valores 

foram superiores para todos os metais, em especial para Al que obteve média de 6032,47 ppm, e média 

de 178,29 ppm, 229,34 ppm, 269,10 ppm para as metodologias 2, 3 e 4 respectivamente.  
     

Palavras-chave: Sedimento. Metais. Metodologias.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As águas costeiras estão sujeitas à entrada de diversos contaminantes e rejeitos de 

todos os tipos (orgânicos e/ou inorgânicos). Destacam-se os metais pesados, componente 

natural da hidrosfera, mas que vêm tendo seus ciclos geoquímicos alterados devido às 

atividades antropogênicas. Os metais pesados estão dentre as várias substâncias que podem 

provocar problemas de intoxicação humana pela ingestão de alimentos contaminados. 

Os sedimentos são considerados importantes compartimentos na acumulação de 

metais ou fonte de liberação de metais para um sistema aquático. Apresentam maior 

capacidade de acumulação aqueles formados por partículas finas (silte/argila) e que detenham 

elevados teores de matéria orgânica (SALOMONS & FÖRSTNER, 1984). A capacidade de 

adsorção está associada à área de superfície e as propriedades da superfície da partícula e por 
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esta razão partículas pequenas como as de argilo-minerais possuem alta capacidade de 

adsorção (SALOMONS & STIGLIANI, 1995). 

Devido às associações estabelecidas entre os metais e as diferentes frações do 

sedimento (trocável, carbonática, oxidável, etc.) a carga total recebida desses contaminantes 

não fica totalmente imobilizada e nem permanece totalmente disponível para a incorporação 

biológica, ou seja, a disponibilidade dos metais nos sedimentos é mediada pela intensidade da 

interação ligante/suporte e pelas mudanças sofridas nas características naturais do ambiente. 

Portanto, a simples determinação da concentração total de um determinado elemento, em uma 

amostra de sedimento, não oferece a informação precisa sobre o potencial efeito que os metais 

podem causar nesse ecossistema. 

Vários procedimentos analíticos para tratamentos de amostras de sedimentos têm sido 

reportados na literatura, digestão total, digestão parcial e extrações sequenciais. Nesses 

procedimentos utilizam-se diferentes misturas ácidas no processo de solubilização de metais. 

Este trabalho teve como objetivo comparar as metodologias para extração de metais 

utilizados em amostras de sedimentos marinhos a fim de verificar se esses diferentes 

procedimentos analíticos alteram a quantificação de metais. 

Dessa forma justifica-se a comparação entre as metodologias para extração de metais 

biodisponíveis na fração do sedimento.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Localização da Área De Estudo 

 

A coleta das amostras foi realizada no estuário localizado no município de Bragança 

no Estado do Pará (Figura 1), que fica a 210 quilômetros da capital Belém. As coordenadas 

terrestres do local de coleta são: S 00° 52’ 31. 9”; H 046° 38’ 59. 2’’ (obtido através de GPS –

Global Positioning System). 
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Figura 1 - Município de Bragança e o litoral oceânico 

 

O acesso a área a partir de Belém é feito pela rodovia federal BR-316 até o Município 

de Capanema, a partir daí chegando ao local através da rodovia estadual PA-242. 

 

2.3. Amostragem 

 

Foram coletadas amostras de: sedimento e água intersticial associada a este, em maré 

de sizígia (07:43h e altura de 4,3 m segundo o Banco Nacional de Dados Oceanográficos - 

BNDO) e período de maior precipitação pluvial (outubro/2010). A amostragem foi realizada 

próxima a margem da ponte localizada sobre o “Furo do Meio”. 

A amostra foi coletada com o auxilio de um trado metálico inoxidável de um metro de 

comprimento, especial para a obtenção de amostras lamosas não perturbadas. 

 

2.4. Metodologias para extração de metais 

2.4.1. Metodologia 1 

 

No procedimento de digestão serão utilizados 4g de amostra de sedimento, digeridas 

em erlenmeyer de 125mL, contendo 20 mL de aqua-régia (50%), em banho-maria, com 

temperaturas entre 70 – 80 ºC, por 2 horas. Os erlenmeyer deverão ser fechados para evitar a 

contaminação das amostras e possíveis perdas de elementos voláteis. 

 

2.4.2. Metodologia 2 

 

Aproximadamente 2,5g de sedimento seco serão colocados em um frasco de 100 mL 

com tampa rosqueável e será adicionado 50 ml de solução de ácido clorídrico 0,1 mol L
-1

. A 

mistura ficará mantida por 2 h em mesa agitadora de movimento circular horizontal com 

rotação de 200 rpm. Após o repouso para decantação do material sólido, será filtrado em 

papel Whatman 42, transferindo o filtrado para frasco de vidro e estocado a 4ºC. Os metais 

extraídos por essa metodologia serão quantificados utilizando a espectroscopia de absorção 

atômica. 

 

2.4.3. Metodologia 3 
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Para determinação da concentração dos metais biosdisponíveis, pesou-se cerca de 1g 

de amostra em um erlenmeyer e asicionaram-se 25 mL de HCL 0,1N. Submetendo-se a 

mistura à agitação horinzontal em 200rpm por 2 horas. A Suspensão foi então filtrada por 

gravidade e o filtrado armazenado a 4ºC. 

 

2.4.4. Metodologia 4 

 

Em tubos de polipropileno será colocado cerca de 1g de sedimento seco, em triplicata, 

de cada amostra, nos quais deverão ser adicionados cerca de 25mL de HCl 0,1N. Após 

fechamento dos tubos, os mesmos deverão ser colocados em uma mesa agitadora durante 4 

horas. Após este período, os tubos com as amostras serão centrifugados a 3400 rpm durante 

15 minutos e o extrato vertido para um outro tubo e preenchido com 25 mL de água 

deionizada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A determinação dos elementos (alumínio, cálcio, cádmio, cobre, manganês, níquel, 

chumbo e zinco ) foi realizada pelo método de espectrometria de emissão Óptica com Plasma 

de Argônio (ICP-OES). 

As concentração de Alumínio na metodologia 2, variaram de  143,2 mg.L
-1

 a 

205,59mg.L
-1

. Na metodologia 3, variaram de 214,48 mg.L
-1

  a 249,15 mg.L
-1

. Na 

metodologia 4 de 211,68 mg.L
-1 

a 317,43 mg.L
-1

. Havendo maior concentração na 

metodologia 1, com variação de 3178,65 mg.L
-1

 a 7589,75 mg.L
-1

. Para o metal Alumino 

nota-se que há um decréscimo na concentração da camada superior para profundidade. 

 Para o Cálcio, as concentrações obtidas na metodologia 2, variaram de  828,16 mg.L
-1 

a 1041,5 mg.L
-1

. Na metodologia 3, variaram de 842,37 mg.L
-1 

a 1356,56 mg.L
-1

. 

Metodologia 4, de 673 mg.L
-1 

a 1123,5 mg.L
-1

. Com teores maiores para metodologia 1, 

variando de 1096,33 mg.L
-1

 a 1917,3 mg.L
-1

. 

O Cádmio obteve concentrações na metodologia 2, de 0,13 mg.L
-1

 a 0,49 mg.L
-1

. Para 

a metodologia 3, variaram de 0,14 mg.L
-1

 a 0,48 mg.L
-1

. Na metodologia 4, variaram de 0,18 

mg.L
-1

 a 1,02 mg.L
-1

. Na metodologia 1, as concentrações variaram de  7,69 mg.L
-1

 a 14,04 

mg.L
-1

. Altas concentrações de cádmio são normalmente encontradas nos solos, junto às áreas 
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de depósitos de minérios de zinco, de chumbo e de Cu. Em áreas distantes destes locais, os 

valores de fundo, ou seja, aqueles que ocorrem naturalmente no solo, variam de 0,1 a 

0,4mg.Kg-1 de cádmio enquanto os de água doce são inferiores a 0,01-0,06mg.L-1. 

As concentrações de Cobre na metodologia 2, variaram de 2,3 mg.L
-1

 a 3,68 mg.L
-1

. 

Para a metodologia 3, variaram de 1,26 mg.L
-1

 a 5,42 mg.L
-1

. Na metodologia 4, essa variação 

foi de 6,89 mg.L
-1 

a 8,95 mg.L
-1

. Para a metodologia 1, variaram de 49,6 mg.L
-1 

a 73,11 mg.L
-

1
. Vários processos influenciam a biodisponibilidade do Cu no sistema aquático, incluindo a 

complexação a ligantes orgânicos e inorgânicos, adsorção a óxidos metálicos, argila e 

material particulado em suspensão, bioacumulação e troca entre sedimento e água. 

Geralmente a toxicidade do Cobre, decresce com o aumento da dureza da água, 

possivelmente pela competição entre cálcio e Cu pelos sítios de adsorção em superfícies 

biológicas; assim, quanto maior a concentração de cálcio menor a adsorção de Cu. A maior 

parte do Cu liberado para cursos de água encontra-se como material particulado, o qual é 

precipitado ou adsorvido à matéria orgânica, ao ferro hidratado, aos óxidos de manganês e 

depositado em sedimentos ou colunas e corpos de água. Em sedimentos, o Cu liga-se, 

primariamente, à matéria orgânica, a menos que o sedimento seja pobre neste tipo de material. 

A biodisponibilidade do Cu em sedimentos é influenciada pela presença de sulfetos, comuns 

nas águas doces e salgadas. 

Para o Manganês, as concentrações para a metodologia 2, variaram de  38,13 mg.L
-1 

a 

45,83 mg.L
-1

. Para a metodologia 3, variaram de 41,27 mg.L
-1

 a 52,72 mg.L
-1

. Na 

metodologia 4, essa variação foi de 49,24 mg.L
-1 

a 61,14 mg.L
-1

. Na metodologia 1, variaram 

de 53,91 mg.L
-1

 a 118,65 mg.L
-1

. O Mn é frequentemente transportado nos rios adsorvido aos 

sedimentos suspensos. 

As concentrações para o Níquel na metodologia 2, variaram de 1,19 mg.L
-1

 a 3,55 

mg.L
-1

. Na metodologia 3, variaram de 2,62 mg.L
-1

 a 4,64 mg.L
-1

. Na Metodologia 4, de 1,96 

mg.L
-1

 a 6,14 mg.L
-1

. Para a metodologia 1, variaram de 162,53 mg.L
-1

 a 174,91 mg.L
-1

, 

valores esses bem superiores as outras metodologias. 

A fixação do Níquel em sedimentos superficiais é determinada, principalmente, pela 

presença de óxidos/hidróxidos, carbonatos e silicatos de Fe e Mn (FORSTNER & 

WITTIMANN, 1983). O Ni ocorre naturalmente em vários tipos de rochas e pode entrar para 

o ambiente através dos mecanismos de degradação da rocha. 

Para o Chumbo as concentrações na metodologia 2, variaram de 1,87 mg.L
-1 

a 5,51 

mg.L
-1

. Para a metodologia 3, variaram de 0,63 mg.L
-1

 a 5,83 mg.L
-1

. Os valores para 
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metodologia 4, variaram de 1,43 mg.L
-1

 a 8,09 mg.L
-1

. Na metodologia 1, houve variação de 

146,91 mg.L
-1

 a 178,51 mg.L
-1

. O Pb, apesar de ocorrer em baixas concentrações na fase 

trocável do sedimento, pode estar associado a outras fases geoquímicas (complexados com a 

matéria orgânica e sulfetos, e associados a óxidos e hidróxidos de Fe e Mn), que através de 

alterações físico-químicas do ambiente podem se tornar instáveis liberando o elemento em 

solução, aumentando a disponibilidade para a biota (MOLISANI, 1999). 

Para o Zinco, as concentrações na metodologia 2, variaram de  7,71 mg.L
-1

 a 10,27 

mg.L
-1

. Para a metodologia 3, variaram de 10,18 mg.L
-1

 a 14,16 mg.L
-1

. Na metodologia 4, 

variaram de 7,57 mg.L
-1

 a 10,26 mg.L
-1

. Para a metodologia 1, essa variação foi de 21,08 

mg.L
-1

 a 35,94 mg.L
-1

. O Zn é encontrado na natureza como sulfeto, muitas vezes associado a 

outros íons metálicos como Pb, Cd e Cu. Para Forstner & Wittimann (1983), os compostos de 

ZnS e ZnCO3 são as formas predominantes do zinco. 

A seguir, as Tabela 1, 2, 3 e 4, nos mostram as concentrações dos metais pesados no 

sedimento, pelas metodologias 1, 2, 3 e 4 respectivamente.  

 

Tabela 1 - Média± dp* das concentrações dos metais pesados, em ppm – Metodologia 1 

Perfil Al Ca Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

0 a 10 7329,00 1701,70 14,04 71,22 83,73 162,53 146,91 35,94 

40 a 50 7589,75 1917,30 10,24 49,60 118,65 174,91 174,00 32,93 

90 a 100 3178,65 1096,33 7,69 73,11 53,91 173,50 178,51 21,08 

MÉDIA 6032,47 1571,78 10,66 64,64 85,43 170,31 166,47 29,98 

DP* 2474,90 1425,63 3,20 13,06 32,4 6,78 17,09 7,86 

 

 

Tabela 2 - Média± dp* das concentrações dos metais pesados, em ppm – Metodologia 2 

Perfil Al Ca Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

0 a 10 183,99 868,74 0,49 2,73 40,52 3,11 5,51 8,26 

40 a 50 205,59 1041,50 0,45 3,68 45,83 3,55 1,87 10,27 

90 a 100 143,20 828,16 0,13 2,30 38,13 1,19 2,91 7,71 

MÉDIA 178,29 912,80 0,36 2,90 41,33 2,62 3,43 8,75 

DP* 31,68 113,29 0,20 0,71 3,67 1,25 1,87 1,35 

 

Tabela 3 - Média± dp* das concentrações dos metais pesados, em ppm – Metodologia 3 

Perfil Al Ca Cd Cu Mn Ni Pb Zn 
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0 a 10 214,48 1339,81 0,48 1,26 48,03 2,62 5,83 10,18 

40 a 50 249,15 1356,56 0,21 5,42 52,72 3,59 3,94 12,90 

90 a 100 224,40 842,37 0,14 3,87 41,27 4,64 0,63 14,16 

MÉDIA 229,34 1179,58 0,28 3,52 47,34 3,62 3,47 12,41 

DP* 17,86 292,15 0,17 2,10 5,76 1,01 2,63 2,03 

 

Tabela 4 - Média± dp* das concentrações dos metais pesados, em ppm – Metodologia 4 

Perfil Al Ca Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

0 a 10 278,19       937,48       0,18 6,89 54,25       6,14 5,23        8,53 

40 a 50 317,43     1123,50 1,02 8,95 61,14       1,96 8,09      10,26 

90 a 100 211,68       673,00 0,45 6,97 49,24       6,09 1,43        7,57 

MÉDIA 269,10        911,33       0,55 7,60 54,88       4,73 4,92        8,79 

DP* 53,46        226,39       0,43 1,17 5,97        2,40 3,34        1,36 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos através das metodologias empregadas em amostra de sedimento 

do estuário do município de Bragança no Estado do Pará foi representativamente maior para 

todos os metais, quando se utilizou água-régia (50%), estima-se que a digestão água regia 

50% deve retirar todo o metal que esteja na fração trocável, ligados à matéria orgânica, mais 

aquela ligadas a óxido de ferro, manganês e carbonática e finalmente os metais associados ao 

alumínio, ferro e manganês amorfos, considerada a força do reagente usado, excetuando-se 

somente a fração detrítica (metal associado à estrutura mineralógica de silicatos de origem 

litogênica, que não caracteriza contaminação antrópicas) (MARINS, 1998).  
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RESUMO 
  

Este estudo investigou as concepções de ambientes de alunos matriculados no terceiro ano do ensino 
médio de uma escola pública estadual localizada no município de Castanhal (PA). Sendo pesquisado 

um total de 30 alunos. Foram propostas para a constituição dos dados, um questionário no qual se 

procurou refletir e consequentemente identificar quais as concepções de ambiente é manifestado pelos 
discentes investigados, o referido instrumento encontra-se estruturado por questões discursivas e 

objetivas, além disso, foram utilizados desenhos livre construído pelos próprios alunos a fim de captar 

com mais profundidade as suas concepções de ambientes. Para a análise referente às compreensões de 

meio ambiente, foram utilizados os trabalhos de Reigota acerca de concepções de ambientes (1991, 
1995 e 2010), que são: naturalista; globalizante a antropocêntrica. Os resultados apontaram para a 

predominância de uma percepção ambiental pouco elaborada e de caráter “reducionista”, o que ao 

nosso entender distancia dos objetivos propostos pela Educação Ambiental (EA), portanto esses 
resultados reforçam a necessidade de desenvolvermos uma proposta de EA também no final do ensino 

médio. Entendemos que um trabalho mais aprofundado da percepção nas relações ser humano-

ambiente pode beneficiar o educando a criticidade em prol de um ambiente mais saudável e 

consequentemente mais humanizado.  
 

Palavras-chave: Concepção de ambiente. Ensino médio. Educação Ambiental.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Nas duas últimas décadas, especialmente após os anos 60 e 70, a preocupação com o 

ambiente e consequentemente com a diminuição da qualidade de vida, originaram uma 

preocupação em larga escala, nossos anseios passaram do local para o global de forma 

instantânea.  

O crescimento dos diversos segmentos, principalmente os industriais a fim de 

favorecer a política capitalista vigente vem contribuindo consideravelmente para as mudanças 

ocorridas no nosso ecossistema e a falta de conscientização corrobora com essa visão 

mercadológica.  

Nesse contexto ressaltamos que sempre existiram problemas ambientais naturais, mais 

destacamos que nas últimas décadas há um crescimento desses problemas ambientais 

provocados pela ação do homem.  
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De acordo com estás preocupações com o meio ambiente e seu processo de 

deterioração tem recebido cada vez mais atenção de um número significativo de indivíduos 

em nossa sociedade, e dentre os diversos segmentos sociais, o educacional tem adquirido um 

espaço extremamente significativo para propagar os ensinamentos e reflexões acerca do meio 

ambiente. Dentre os estudiosos destacamos alguns que têm propagado reflexões sobre a 

temática (REIGOTA, 1991, 1996, 2002 e 2010: SATO, 2003; SAUVÉ, 1994, 2002; 

TRIGUEIRO, 2002, 2003).  

De acordo com Reigota (1999), somente com a concepção de ambiente definida, 

estaremos voltados para a reflexão-ação ou reflexão na ação (SCHÖN, 2002) teremos 

autonomia de debater, de intervir, de desmistificar e de propor soluções para os problemas 

que nos cercam.  

Por outro lado, conforme discutido no estudo de Rosa & Silva (2002), a percepção 

ambiental pode ser definida pelas formas como os indivíduos veem, compreendem e se 

comunicam com o ambiente, considerando-se as influências ideológicas de cada sociedade. 

Por isso as formas de entender o ambiente são percepções individuais e coletivas, de cada um.  

Nesse sentido precisamos trilhar alguns caminhos para que as concepções de 

ambientes dos sujeitos sejam pautadas a partir de uma visão mais holística da realidade, e 

consequentemente mais crítica e reflexiva.  

Alguns estudos têm assinalado diversas concepções de meio ambiente entre discentes 

e docentes. Tais concepções, conforme pressupõe Fontana et al. (2002), podem desvendar 

uma compreensão de enorme proporção, que modifica de indivíduo para indivíduo, são 

concepções que carregam marcas de elementos naturais, culturais, políticos, econômicos e 

sociais, ou reducionismo, em sua maioria excluindo o homem da condição de parte do 

ambiente.  

Nessa perspectiva, o mais comum são as pessoas idealizarem a natureza sendo o 

ambiente, que clama respeito, cuidado ou que um lugar onde se quer viver, diferente do qual 

ele observa e reproduz o que ele almeja igualmente se configura um ambiente.  

De acordo Peres (2005, p. 28), citando Sauvé (2002), ressalta que a representação de 

ambiente é definida pela autora como.  

- Ambiente como natureza: por ser um ambiente puro, bucólico, no qual o ser humano deve 

aprender a se relacionar para enriquecer a qualidade do ser.  

- Ambiente como recurso: onde a nossa herança biofísica é que sustenta a nossa qualidade de 

vida.  
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- Ambiente como problema a ser resolvido: é o ambiente que dá suporte à vida e que está 

sendo ameaçado pela poluição e degradação.  

- Ambiente como lugar para se viver; é o ambiente cotidiano, a escola o trabalho, o lazer, 

onde o ser humano se caracteriza pelos aspectos socioculturais, tecnológicos e componentes 

históricos. 

 - Ambiente como biosfera: é o mundo de interdependência dos seres vivos e dos seres 

inanimados, que clama pela solidariedade humana.  

- Ambiente como projeto unitário: é o ambiente da coletividade humana, o lugar político, o 

centro da análise crítica que clama pela solidariedade, pela democracia e pelo envolvimento 

individual e coletivo para a participação e a evolução da comunidade.  

Destacamos ainda que as concepções de ambientes para as autoras acima citadas, o 

desejável seria que cada educando ou cada indivíduo tivesse várias representações de 

ambiente, pois refletiria em uma visão mais holística de ambiente, ou seja, pelo menos esta 

concepção seria menos fragmentada.  

Assim, no presente trabalho foi investigado, através de um questionário que 

concepções de ambientes são reveladas por alunos matriculados no ensino médio de uma 

escola estadual do turno da noite do município de Castanhal, PA.  

Partindo desse debate inicial e das diferentes ideias sobre meio ambiente que 

atualmente têm sido veiculadas por diferentes meios de comunicação, os quais divulgam suas 

próprias concepções, muitas vezes afirmando-as como verdades absolutas e restringindo o 

conceito de meio ambiente à apenas elementos naturais, foi desenvolvido este estudo.  

Além disso, o presente estudo pretende chamar a atenção para o fato de que 

investigações relacionadas às percepções sobre meio ambiente, do ponto de vista do 

indivíduo, da população e/ou da comunidade, podem contribuir significativamente com a 

busca de uma EA e de políticas ambientais mais “avançadas”.  

Portanto, este trabalho tem como finalidade proporcionar contribuições para a 

ampliação da discussão ambiental, apresentando subsídios e reflexões acerca das diferentes 

percepções de ambientes de alunos incluídos no ensino Médio no horário noturno.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O recente trabalho foi realizado no mês de setembro de 2012 em uma escola de ensino 

fundamental e médio do município de Castanhal, PA. Sendo pesquisado um total de 30 

alunos, com faixa etária entre 19 e 56 anos, foram escolhidas as turmas do 3º ano do ensino 
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médio. A opção de trabalhar com discentes do último ano do ensino médio se deu em virtude 

de captar qual o entendimento desses sujeitos em ralação ao meio ambiente, uma vez que 

possuem características distintas dos outros alunos de turnos diferenciados (manhã e tarde). 

Portanto entendemos que essas diferenças: o de estar concluindo a última etapa de ensino 

(Médio), distorção idade/série, de localidade, pois a maioria reside na zona rural, diferença 

profissional, onde a maior parte trabalha e já possui família constituída, serão de extrema 

importância para a pesquisa em questão, pois se trata de alunos com uma gama de 

conhecimentos, políticos, culturais, sociais, profissionais, educacionais entre outros que trarão 

uma visão de ambiente bastante reveladora.  

Neste sentido, quais seriam as concepções de ambiente manifestadas pelos alunos do 

ensino médio do turno da noite de uma escola pública estadual do município de Castanhal. 

Para o tratamento das informações foi sugerido um questionário aplicado in loco (sala de 

aula), este instrumento de pesquisa ainda é muito utilizado nas pesquisas qualitativas, contudo 

este instrumento não será o único utilizado, pois poderemos correr o risco de tornar ínfima a 

nossa pesquisa. Vale ressaltar que o questionário foi elaborado com base nos trabalhos 

desenvolvidos por Santana (2004) e Espírito Santo (2005).  

 Para as questões discursivas foram utilizadas planilhas, onde os conceitos-chave e 

palavras-chave foram analisadas conforme sua incidência. Algumas citações são apresentadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorias representativas das concepções de meio ambiente adotadas para análise* 

Representações Descrição 

 

Naturalista 

O ambiente é sinônimo de natureza intocada, onde os aspectos 

naturais confundem-se com os conceitos ecológicos (nicho, 
habitat, ecossistema). 

 
Globalizante 

Há relações recíprocas entre natureza sociedade, destacando-se 
as interações complexas entre os aspectos sociais e naturais, 

como também os aspectos políticos, econômicos, filosóficos e 

culturais. 

Antropocêntrica Visão naturalista que evidencia a utilidade dos recursos, 

naturais e reconhece a interdependência entre elementos 

bióticos e abióticos e a ação transformadora do homem sobre os 

sistemas naturais, alterando o “equilíbrio ecológico”. 

Categorias baseadas nas proposições de Reigota (1995). e Sauvé. (2002).  

 

Tipologias Descrição 

O ambiente como natureza 
(AN). 

Caracteriza-se por ser um ambiente puro, bucólico, no qual o 
ser humano deve aprender a se relacionar para enriquecer a 

qualidade do ser. 

O ambiente como recurso A nossa herança biofísica é que sustenta a nossa qualidade de 
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(AR). vida. 

O ambiente como lugar par 

se viver (AP). 

É o nosso ambiente cotidiano: a escola, o trabalho, o lazer, onde 

o ser humano se caracteriza pelos aspectos socioculturais, 
tecnológicos e componentes históricos. 

Categorias baseadas nas proposições de Sauvé (2002). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Identificação da visão de Ambiente dos/as alunos/as:  

 

Refletimos a partir das análises de dados dos alunos pesquisados sobre suas 

concepções de ambientes que estão sendo construídos ao longo de sua escolarização.  

Lembremos que dos 30 informantes apenas 19 resolveram desenhar em vez de 

responder a pergunta feita através do questionário. Ressaltamos ainda que os desenhos 

apresentados pelos educandos nos proporcionaram uma visão privilegiada de suas concepções 

de ambiente.  

Primeiramente separamos os dados constituídos nessa pesquisa em duas categorias, a 

saber: a categoria que optou pelo desenho será discutida em primeiro plano, logo em seguida 

analisaremos as respostas escritas do restante dos alunos. Faremos está distinção apenas com 

fins didáticos, para uma melhor compreensão da pesquisa. 

Através da técnica dos desenhos, os alunos e alunas conceberam a percepção que cada 

indivíduo apresentava do Ambiente, nos proporcionando verificar a hegemonia da visão 

naturalista concebida por Reigota (1996), com o percentual equivalente a 78% dos resultados. 

A concepção Antropocêntrica relatada através de desenho tem um percentual de11% do 

resultado final, e a concepção Globalizante também possui um número igual à concepção 

anterior que é 11% do total de respostas através dos desenhos. 

 

 

Figura 1 – Representação de Ambiente Natural de dois alunos/as. 
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Dentro dessa perspectiva o aluno se imagina fazendo parte desse ambiente de forma 

harmoniosa é como se não houvesse nenhum impedimento que pudesse macular essa relação 

(Figura 1). 

Outro desenho que nos chama atenção (Figura 2), pois foi apresentado por (02) alunos, 

utiliza de forma dicotômica as relações de ambiente, percebe a natureza como se o meio 

ambiente pudesse ser dividido homem X natureza, há um pensamento antropocêntrico, onde 

o homem só utiliza a natureza para seu “bel prazer”, observamos ainda que essa forma de 

separação imaginária ainda não consegue compreender os males dessa separação aonde os 

problemas ambientais ocorrerão seja local ou global, para esses indivíduos não os alcançarão.                                         

.    

Figura 2 – Representação de Ambiente Antropocêntrica. 

 

Nesse terceiro desenho (Figura 3) o aluno contempla o que Reigota (1996) denomina 

de concepção Globalizante. Nessa perspectiva começa a haver uma conscientização por parte 

dos educandos (02) alunos perceberam as ligações entre tudo o que nos cerca, que quando 

falamos de ambiente estamos na verdade articulando todos os setores: social, cultural, 

econômico, ambiental, politico, educacional entre outros. O aluno começa a refletir sobre sua 

vida, sobre o meio em que vive e através dessa reflexão poderá vir chegar à ação (SCHÖN, 

2002). 
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Figura 3 – Representação Globalizante. 

 

3.2 Análise dos questionários 

 

Analisaremos a partir de agora as falas dos alunos que optaram por responder de forma 

escrita a pergunta. Se alguém lhe perguntasse o que é ambiente, o que você diria? As 

repostas foram respondidas por 11 alunos/as, classificaremos as respostas através das 

concepções de ambientes trabalhadas por Reigota apenas para fins didáticos. Sendo que 

aproximadamente 54,54% tem uma concepção Naturalista, visão Naturalista/Antropocêntrica 

aproximadamente 9,09%, e a visão Antropocêntrica aproximadamente 27,27%, e visão 

Globalizante e de aproximadamente 9,09%. 

Concepções de ambiente Naturalista:  

Aluno/a1 e a 5- Ambiente é ou deveria ser um lugar agradável para todos os seres vivos. 

Onde todos independente de classes sociais, cor, raça, etnia, tenham direitos há um ambiente 

que os acolham, os deixem a vontade e se sintam bem.  

Aluno/a2- ambiente é tudo o que nele existe e faz bem aos seres humanos.  

Aluno/a 3- O ambiente pode ser o lugar onde estamos vivendo, o espaço que temos para 

morar, trabalhar e viver.  

Aluno/a 4 e a 6- É um espaço que cada pessoa idealiza, conforme acredita viver, se sentir 

bem. 

Pesquisador: Percebemos nas respostas desses alunos que o ambiente ainda é visto de forma 

fragmentada, quando o aluno número três coloca que o ambiente é um espaço restrito dele e 

para ele. O olhar do aluno número um apesar de estar voltado para uma visão de classes 

sociais bem ampliadas, onde percebemos os conflitos sociais que estão ocorrendo com 
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intensidade na atualidade, ele ainda cultiva o ambiente como um lugar bucólico, onde todos 

deverão se sentir bem, assim como os alunos dois e quatro.  

 

Concepção Naturalista e Antropocêntrica:  

Aluno/a 7e a 8 (...) ambiente palavra de vários significados, uma vez que posso dizer que 

ambiente é um lugar agradável, onde há convívio entre as pessoas ou dizer que ambientes são 

os recursos naturais.  

Pesquisador: Na fala desse aluno/a nos deparamos com duas concepções em conflito, onde o 

ambiente é um lugar agradável de viver (naturalista) e um lugar onde existem os recursos 

naturais (antropocêntrica), o aluno ainda encontra-se dividido, não consegue se perceber como 

sendo parte do ambiente como um todo.  

 

Concepções de ambiente Antropocêntricas: 

 Aluno/a 9- é um lugar onde podemos apreciar e é claro cuidar para que esse ambiente não 

acabe.  

Aluno/a 10-O ambiente é o espaço onde vivemos: animais, ser humano, é onde ficam todas as 

coisas necessárias para a nossa sobrevivência.  

Pesquisador: A visão antropocêntrica é extremamente forte nesses alunos, onde nós 

devemos cuidar desse ambiente, pois ele nos fornece o que precisamos para sobreviver, 

ou o lugar onde ficam todas as coisas necessárias para essa sobrevivência. 

 Assumimos essa frase como se o meio ambiente se encontrasse exteriorizado da visão 

desses educandos é como se o ambiente fosse comparado a um supermercado que quando 

terminam minhas provisões eu vou lá e adquiro o necessário para minha sobrevivência. O 

ambiente visto dessa forma para Sauvé; Berryman; Brunelle (2000) é considerado este como 

um reservatório de recursos a ser explorados em função de um desenvolvimento 

(crescimento) econômico sustentável, encarado como a condição primeira do 

“desenvolvimento humano”. 

Conseguimos apreender nas falas dos educandos que existe um medo latente que 

acabe os recursos, entretanto essa preocupação parece direcionar-se apenas aos seres humanos 

e não a outras espécies. Isto é, uma visão utilitária desses recursos, na qual define uma 

representação de cunho conservacionista.    

 

Concepções de ambiente Globalizante:  
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Aluno/a 11- O ambiente está relacionado em tudo àquilo que envolve a sociedade, ou seja, 

está relacionado em todos os aspectos social, cultural, científico e ambiental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebemos ao longo da pesquisa que o ideal que tanto anseiam Reigota (1996), Sauvé 

(2005) e Peres (2005) encontram-se distantes do desejado, contudo não podemos esquecer 

que os alunos são sujeitos sociais e que de acordo com alguns teóricos as representações de 

ambientes não são só edificadas individualmente elas são construídas socialmente. 

E dentro dessa sociedade na qual estamos inseridos a escola é um espaço 

socioeducativo, ambiente esse que merece total atenção por parte de todos os segmentos, já 

que são espaços formadores de opinião, de reflexão e de ação. 

Contudo percebemos que, durante a pesquisa, este intuito está longe de ser alcançado, 

encontramos um número reduzido de alunos com características reflexivas sobre o meio em 

que vivem, portanto apesar dos resultados serem desanimadores, esperamos que as 

concepções de ambientes fornecidas pelos pesquisados tragam marcas reveladoras de uma 

pedagogia tradicional ainda presente em nossos dias, com uma visão reducionista de nossa 

realidade, um olhar compartimentado, conforme indica Carvalho (2006). 

Acreditamos que através de uma formação de professores voltada primeiramente para 

a reflexão desse educador no que diz respeito a sua concepção de ambiente será primordial 

para que esse educador tenha clareza sobre sua concepção, poderá refletir sobre a Educação 

Ambiental e consequentemente tornar sua atuação dentro do espaço escolar, uma ação mais 

contextualizada, problematizada, reflexiva, interdisciplinar, ética e cidadã. 

E, consequentemente, contribuirá para uma constituição de educadores mais críticos e, 

portanto essa formação holística trará resultados na sua práxis cotidiana. Pois de acordo com 

Sauvé (2000), as estratégias pedagógicas permanecem incluídas às representações que os 

sujeitos ou grupos sociais têm de ambiente e aos objetivos e características que atribuem ao 

trabalho em EA. 
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RESUMO 

 
As florestas são provedoras de inúmeros benefícios para a espécie humana, das mesmas se obtem bens 

e recursos naturais para uso direto, como: água, alimentos, madeira, fibras e combustíveis. Assim 
como, benefícios indiretos, destacam-se: regulação climática, regulação de inundações, formação do 

solo,   ciclagem dos nutrientes, dentre outros. No entanto, estes ambientes vêm passando por intensos 

processos de desflorestamento e degradação florestal, em especial, a região Amazônica, a maior 
floresta tropical do mundo. Tais processos de perdas despertam a atenção para políticas públicas 

florestais mais eficientes. Neste contexto, destaca-se a Lei nº 11.284 promulgada em 02 de março de 

2006, denominada Lei de Gestão de Florestas Públicas que emergiu como proposta para conservar, 
preservar e promover desenvolvimento sustentável nas florestas públicas brasileiras, bem como 

ampliar e legalizar as formas de usos da floresta. Esta lei trouxe como novidade para gestão de 

florestas públicas brasileiras, a concessão florestal, a qual é objeto de abordagem deste estudo. O 

objetivo do artigo consiste em abordar os principais aspectos da referida Lei, com enfoque na 
categoria de concessão florestal na região amazônica, destacando as dificuldades e desafios para sua 

implementação. Além disso, o trabalho utiliza os estudos desenvolvidos sobre o tema para apontar os 

principais avanços e fragilidades encontrados nas concessões. Para isto, realizou-se pesquisa 
bibliográfica de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e exploratória. De forma conclusiva, 

destaca-se o fato de muitos estudos considerarem as concessões florestais como uma forma de gestão 

que não está cumprindo o que trouxe por proposta para o desenvolvimento florestal sustentável. 

 

Palavras chave: Florestas Públicas. Política de gestão florestal. Desenvolvimento florestal 

sustentável. Amazônia. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As florestas constituem um dos mais importantes reservatórios de biodiversidade 

terrestre (STENGER, NORMANDIN, 2003). Os ecossistemas e as espécies naturais que o 

compõe fornecem serviços ambientais essenciais para a permanência de vida humana na 

Terra. Das florestas, podem-se obter benefícios de uso direto tais como água, alimentos, 

madeira, fibras, combustíveis e benefícios de uso indireto incluindo a regulação do clima, 

estocagem e fluxo de carbono, além da regulação de inundações, formação do solo, ciclagem 

dos nutrientes e os de relevância estética, espiritual, educativa e recreativa (MAY, 2010; 

NUSDEO, 2012; OJEA, MARTIN-ORTEGA, CHIABAI, 2012). 
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Ao tratar de florestas, é inevitável não citar a floresta Amazônica, considerada a maior 

floresta tropical do mundo, que apesar de estar contida em nove países da América Latina, 

possui 70 % de sua área em território brasileiro, enfatizando assim a sua relevância para o 

patrimônio natural do Brasil (GONDIM, 2012). Apesar disso, o ambiente amazônico 

brasileiro vem sofrendo com grandes perdas florestais, tendo sido no período de 2000 a 2010, 

o campeão em perda de massa líquida de floresta tropical em todo o mundo, respondendo por 

44% da perda líquida florestal global no período (FAO, 2010). 

A remoção insustentável de coberturas florestais pode causar profundas mudanças e 

severos impactos ambientais, dos quais destacam-se a perda da biodiversidade, a diminuição 

da fertilidade do solo, a modificação do ciclo hidrológico e o aumento da liberação de dióxido 

de carbono (CO2), contribuindo para o aquecimento global (GRANZIERA, 2009). 

As ocorrências de eventos que levam a perda de áreas florestais são atribuídas em 

grande parte às políticas de desenvolvimento da região que, indiretamente, ocasionam a 

especulação de terra ao longo das estradas, a urbanização, o aumento acelerado da pecuária 

bovina, a exploração madeireira e a agricultura familiar (mais recentemente a agricultura 

mecanizada), ligada ao cultivo da soja e algodão (FEARNSIDE, 2003; LAURANCE et al., 

2004).  

Neste contexto, e diante da amplitude de desafios, conflitos e impactos 

socioambientais na região, pode-se claramente verificar a necessidade do Estado dispor de 

instrumentos legais para ordenar e promover o uso e conservação das florestas públicas por 

meio de gestão de longo prazo. Assim, destaca-se a Lei nº 11.284 promulgada em 02 de 

março de 2006, denominada Lei de Gestão de Florestas Públicas que emergiu como proposta 

para conservar, preservar e promover desenvolvimento sustentável nas florestas públicas 

brasileiras, bem como ampliar e legalizar as formas de usos da floresta. Tal Lei regulamentou 

três categorias de gestão distintas: gestão direta das florestas públicas, manejo comunitário e 

concessões florestais, objeto de abordagem deste estudo.  

O objetivo deste artigo consiste em abordar os principais aspectos da Lei 11.284/06, 

com enfoque na categoria de concessões florestais na região amazônica, destacando as 

dificuldades e desafios para sua implementação. Além disso, o trabalho utiliza os estudos 

desenvolvidos sobre o tema para apontar os principais avanços e fragilidades encontrados nas 

concessões florestais. 

Os argumentos desenvolvidos neste estudo se desdobram em três seções, além desta 

introdução. Na seção de material e métodos pode ser encontrado os procedimentos que 
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desenrolam as duas seções seguintes, nas quais podem ser evidenciadas a contextualização da 

Lei de gestão de florestas públicas e o enfoque dado as concessões florestais. Por fim, têm-se 

as conclusões. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica, por meio da 

qual contextualizou-se a implementação da Lei 11.284/06, levantando os pontos de vista e 

opiniões de autores que são a favor das concessões florestais como importantes instrumentos 

de desenvolvimento florestal sustentável na Amazônia, bem como aqueles que as criticam 

e/ou são contra esta forma de gestão. A abordagem realizada foi a qualitativa, possuindo 

natureza aplicada, que tem como característica contribuir com conhecimentos para aplicação 

prática (LAKATOS, MARCONI, 1993; GIL, 1999), neste caso, relacionados à modalidade de 

concessão florestal e possíveis contribuições que a comunidade científica pode proporcionar a 

esta forma de gestão. Quanto às características dos objetivos, a pesquisa mostra-se 

exploratória no que tange a buscar obter, construir e difundir mais conhecimentos sobre a 

gestão de florestas públicas. 

 

3.1 Política de Gestão de Florestas Públicas 

 

Dentre as florestas brasileiras, a região Amazônica engloba 49,3% do total da área 

territorial do Brasil (IBGE, 2012), contendo 93% das florestas públicas. De um modo geral, 

Azevedo e Tocantins (2006) afirmam que o processo de gestão de florestas públicas no Brasil 

foi marcado pelo mecanismo de privatização, no qual a terra era entregue a uma pessoa, por 

meio de documentos de posse e titulação. A falta de regulamentação do acesso às florestas 

públicas acarretou no processo de ocupação ilegal, depreciação, destruição e corte raso, sem 

gerar benefícios sociais, ambientais ou econômicos para a coletividade. 

Isto posto, buscando compatibilizar a sobrevivência de populações e o 

desenvolvimento socioeconômico com a manutenção florestal, foi sancionada a Lei n.º 11.284 

de 2006 que dispõem sobre a gestão de florestas e institui, na estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB como órgão regulador da gestão e 

promotor do desenvolvimento florestal sustentável e criou o Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento Florestal - FNDF, voltado ao desenvolvimento tecnológico, promoção da 

assistência técnica e incentivos para o desenvolvimento florestal (BRASIL, 2006). 

A Lei supracitada regulamentou três formas de gestão florestal sustentável: (i) gestão 

direta, a qual englobou as Unidades de Conservação - UCs, classificadas em Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, com o objetivo de preservação dos ecossistemas, 

admitindo-se apenas o uso indireto dos mesmos e Unidades de Conservação de uso 

sustentável que têm por objetivo compatibilizar a conservação dos ecossistemas com o uso 

dos recursos naturais, sendo permitida a exploração de Produtos Florestais Madeireiros- PFM 

e serviços florestais; (ii) a gestão para uso comunitário, correspondendo à destinação não 

onerosa para comunidades tradicionais, como: assentamentos florestais, reservas extrativistas, 

reservas de desenvolvimento sustentável e; a terceira forma de gestão são (iii) as concessões 

florestais (AZEVEDO, TOCANTINS, 2006; MONTEIRO, 2011).  

 

4. CONCESSÕES FLORESTAIS: O PRINCIPAL MARCO DA LEI 11.284/06 

 

A concessão florestal foi a grande inovação da Lei 11.284/06, visto que ainda não 

havia sido implementada no Brasil. Apesar de já ter um longo histórico na África central foi, 

apenas, nas últimas duas décadas que a concessão florestal ganhou espaço na América do Sul, 

primeiro com Bolívia e Peru e mais recentemente no Brasil (KARSENTY et. al, 2008). A 

proposta emergiu com o intuito de evitar a degradação e a devastação pela ocupação 

desordenada de atividades e, ao mesmo tempo, viabilizar a gestão sustentável das mesmas. 

Esta novidade corresponde à delegação onerosa, feita pelo poder concedente 

(Governo), do direito de praticar manejo florestal sustentável
5
 e a exploração de produtos e 

serviços em uma unidade de manejo, de acordo com a licitação fornecida ao concessionário 

(pessoa jurídica, grupo empresarial ou outro), que atenda às exigências de um edital de 

licitação, demonstre a capacidade para seu desempenho por prazo determinado e se 

responsabilize pela manutenção da área (BRASIL, 2006). 

O concessionário selecionado corresponde ao que ofereceu melhores preços pela área, 

plano de manejo com menor impacto ambiental, maior benefício sócio-econômico, maior 

eficiência e maior agregação de valor local. O contrato de concessão ressalta que deve 

                                                        
5 A Lei rege que o manejo florestal sustentável, embasa-se na administração da floresta para a obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema 

manejado e considerando, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de 
múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza 

florestal (BRASIL, 2006). 
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continuar existindo o acesso das comunidades locais aos produtos de uso tradicional, nas 

áreas que forem objeto do contrato, ao mesmo tempo em que dispõe os mecanismos de 

atualização de preços dos produtos e serviços explorados. O período da concessão pode variar 

de 30 a 40 anos, dependendo do manejo a ser implementado. 

Os recursos financeiros derivados dos preços da concessão florestal são destinados e 

divididos para diversos investimentos. Por exemplo, os recursos provindos de terras da União, 

frutos da exploração de produtos e serviços florestais, serão depositados e movimentados, 

exclusivamente, por intermédio dos mecanismos da Conta Única do Tesouro Nacional. Dos 

recursos, em média 30% serão destinados a cobrir o custo do sistema de concessão, incluindo 

uma parcela ao Serviço Florestal Brasileiro - SFB (ou ao órgão gestor do Estado, Distrito 

Federal ou Município) e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA para empreender 

ações de fiscalização; e, no mínimo 70% devem ser divididos entre o Estado e o Município 

onde se localiza a floresta pública e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF 

na proporção de 30%, 30% e 40%, respectivamente. No caso das Florestas Nacionais, a 

distribuição dos 70% se dá na proporção de 40% ao IBAMA, como gestor da unidade de 

conservação, e os 60% restantes precisam ser divididos, equitativamente, entre estado, 

município e FNDF (20% cada) (AZEVEDO, TOCANTINS, 2006; SILVA et al, 2009). 

Vale ressaltar que, as concessões não implicam em qualquer direito de domínio ou 

posse sobre as áreas, apenas autorizam o manejo para exploração de Produtos Florestais 

Madeireiros - PFM e serviços da floresta (serviços de turismo e outras ações ou benefícios 

decorrentes do manejo e conservação da floresta, não caracterizados como produtos 

florestais). São vetado o acesso aos recursos genéticos, pesqueiros, minerais e hídricos; fauna 

de um modo geral  e a comercialização de créditos de carbono (BRASIL, 2006).  

A concessão florestal é defendida por alguns autores como uma eficiente estratégia de 

desenvolvimento florestal sustentável. Mas, há outros que destacam suas fragilidades e não 

acreditam que esta pode ser a melhor solução para reduzir ou cessar as perdas florestais pelas 

quais as florestas brasileiras, em especial, a Amazônia vêm passando.  

Para o governo, as concessões florestais trazem grandes benefícios, visto que 

possibilitam a descentralização e a redução dos custos governamentais de administração, 

monitoramento e fiscalização das florestas. Assim, o governo passa a receber investimentos 

pelo usufruto da floresta e com isso preservá-la (GODOY, 2006; AZEVEDO, TOCANTINS, 

2006; MARQUES, MARQUES E RORIZ, 2009; SILVA et al, 2009; SILVA et al, 2012).  
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Adicionalmente, Angelsen (1998) destaca que as concessões surgem como uma 

solução para o problema de insegurança sobre o título de propriedade da terra, funcionando 

como uma estratégia positiva para o reconhecimento legal ao direito de manejo da floresta. 

Ainda a esse respeito, Karsenty et al. (2008) afirmaram que a concessão florestal implica na 

diminuição da expansão desordenada de práticas de mudança do solo. Silva et al. (2012) 

acreditam na segurança desta forma de gestão para preservação das florestas, já que o contrato 

pode ser interrompido ou cancelado diante do não cumprimento das cláusulas por parte do 

concessionário, assim como a aplicação de multas por imprudências administrativas e 

ambientais na área.  

No entanto, há quem critique esta forma de gestão. Boa parte das críticas às 

concessões florestais se baseiam no fato de que, em países como Peru, Bolívia, Indonésia e 

Camarões esse instrumento não tem sido capaz de garantir boas práticas de produção florestal, 

ou resultaram em uma chancela governamental as práticas predatórias do setor florestal 

(VOIVODIC, 2009). 

Em relação a isso, Buosquet, Fayard (2001); Van Dikj, Savenije (2009) consideram 

como fator de risco a transferência de responsabilidade da gestão de áreas florestais para o 

concessionário, visto que a receita a ser explorada (PFM) pode não ser suficientemente alta 

para constituir um incentivo capaz de manter viável este tipo de manejo sustentável durante o 

período da concessão. 

Marry, Amacher (2005) ressaltaram que o governo pode ser levado a estender as áreas 

sob concessão para aumentar o recolhimento de receitas. Segundo os mesmos, outro risco 

relevante seriam as altas ofertas no processo de licitação que poderiam encorajar as 

concessionárias a superexplorarem as florestas, já que necessitam cobrir seus custos para 

pagar o governo.  

De fato, no caso específico do Brasil, Serôa da Motta, Young, Ferraz (1998) 

apresentaram estudos que apontam baixas estimativas da taxa de retorno de atividades 

madeireiras sustentáveis em regiões da Amazônia, ficando abaixo de 1%, dificultando a 

competição dos que utilizam madeira de proveniência de produtores sustentáveis com os que 

utilizam madeira ilegal. 

Ademais, Monteiro (2011) realizou um estudo sobre os modelos dos contratos de 

concessão florestal no Pará e encontrou algumas fragilidades, tais como: a não 

obrigatoriedade de exploração dos resíduos florestais madeireiros; a área submetida à 

concessão não ser 100% inventariada, o que dificulta a expansão do conhecimento e 
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detalhamento sobre os Produtos Florestais Não Madeireiros - PFNM (plantas medicinais e 

aromáticas, frutas, resinas, tanino, ceras, produtos de artesanato, a fauna, a flora, dentre 

outros) e; o não atendimento do objetivo de assegurar a viabilidade econômica, social e a 

sustentabilidade ambiental necessária para manter a biodiversidade.  

Em tal perspectiva, os contratos de concessão florestal ficam, predominantemente, 

restritos ao potencial de PFM, ou seja, ao valor de uso direto. No entanto, ressalta-se a imensa 

gama de Serviços Ambientais - SAs (uso indireto) providos pelas florestas e diversos outros 

ecossistemas. Observa-se ainda os argumentos apontados por Monteiro et al. (2011) sobre a 

necessidade de incluir a valoração dos SAs nos contratos de concessão florestal. 

Godoy (2006); Souza et al. (2011); Silva et al. (2012) promoveram discussões 

científicas sobre o potencial florestal do Brasil no combate as alterações climáticas no 

contexto do mercado voluntário de carbono. Tais discussões fogem da visão limitada de 

florestas apenas como provedoras de bens de uso direto, como a madeira e, começam a 

chamar atenção para investimentos econômicos que vão desde locais a internacionais, com o 

intuito de pagar pela manutenção e conservação da floresta de pé. Dentre outras fragilidades 

que também merecem destaque, estão a deficiência na fiscalização e no monitoramento das 

áreas de concessões, fato este agravado pela complexidade e a extensão do ambiente 

Amazônico e a gestão de seus recursos naturais.  

 Enfim, Clement, Higuchi (2006) reconhecem a promulgação da Lei 11.284/2006 como 

um importante avanço na gestão de florestas públicas brasileiras. No entanto, advogam que 

muito ainda precisa ser feito para que a produção sustentável de madeira na Amazônia seja 

conciliada com a conservação de grandes áreas florestais.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

Apesar das opiniões conflitantes de diversos autores sobre os benefícios e fragilidades 

das concessões florestais na prática de um desenvolvimento florestal sustentável, é 

indiscutível a relevância da Lei 11.284/06 em meio aos vários danos e perdas pelos quais as 

florestas brasileiras vieram e ainda vêm passando.  

Portanto, diante das escolhas de maximização do retorno financeiro em detrimento do 

capital natural, faz-se necessário atribuir valores econômicos aos bens e serviços florestais, 

além do valor de uso dos produtos madeireiros. Será necessário, evidentemente, tratar a 

valoração ambiental como suporte necessário para a gestão florestal, especialmente nos casos 
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envolvendo ações judiciais para fins de compensação, bem como na avaliação programas de 

políticas públicas. 

Com isto, instiga-se a olhares mais críticos sobre as concessões florestais, visto que os 

valores atribuídos às áreas são baseados apenas no potencial madeireiro, fato este que pode 

estar subvalorando as florestas. O panorama recente com a publicação de inúmeros trabalhos 

que consideram o valor de vários SAs providos pelas florestas tropicais, e ainda o crescimento 

da iniciativa TEEB - The economics of ecosystems and biodiversity –tem aumentado a 

percepção de que as concessões florestais precisam ser aperfeiçoadas a fim de considerar 

outros valores de uso e de não-uso das florestas.  

Sendo assim, muitos estudos consideram as concessões florestais como uma forma de 

gestão florestal que não está efetivamente cumprindo o que trouxe por proposta para o 

desenvolvimento florestal sustentável. Reconhece-se que esta é uma política pública jovem no 

Brasil e que ainda pode estar se consolidando. No entanto, em uma perspectiva geral, os 

dados que apontam as críticas e fragilidades deste instrumento de gestão florestal chamam a 

atenção e preocupam. 

Por fim, diante dessas tendências, torna-se relevante considerar o desenvolvimento de 

mais estudos e discussões voltados para a valorização e valoração do potencial econômico das 

florestas, visando sua preservação e uso sustentável. Com isso, projetos de concessão florestal 

poderão ser aperfeiçoados visando ampliar e repartir os benefícios sociais e ambientais 

provenientes das florestas, atendendo em grande parte as fragilidades apontadas neste estudo, 

no atendimento a uma adequada política de gestão de florestas públicas. 
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RESUMO 
 

Nos últimos anos, a preocupação com a preservação e conservação do meio ambiente, vem se 

tornando um tema bastante abordado em diversas áreas de pesquisas. Uma das soluções que vem 
sendo estudada e discutida no mundo inteiro é a utilização da energia renovável. Entre as fontes de 

energias que vem sendo analisada, a biomassa se destaca pela excelente disponibilidade que possui e a 

grande diversidade de materiais orgânicos que podem ser utilizados nesse processo. A biomassa 
quando fermentada corretamente em biodigestores, gera como um dos produtos finais, o biogás. Esse 

gás tem em sua composição o gás metano (CH4) que é altamente inflamável e possui um alto poder 

calorífico. Logo, o objetivo desse trabalho é a construção de um biodigestor para analisar 
quantitativamente, através de métodos matemáticos de cálculo de vazão de gás, o gás metano que as 

macrófitas aquáticas (presentes no lago Bolonha, localizado no Parque Estadual do Utinga) serão 

capazes de gerar. Tem-se assim um equipamento que poderá solucionar uma das problemáticas 

presentes no lago, que é o crescimento desordenado de macrófitas aquáticas  no corpo hídrico, já que, 
essas serão utilizadas no processo e poderão gerar benefícios financeiros com a venda do biogás, e a 

geração de energia renovável, através do biogás, além da produção de biofertilizante a partir dos 

resíduos e da água restantes no fundo do equipamento. 
 

Palavras Chave: Biodigestor. Macrófitas aquáticas. Lago Bolonha. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Durante a evolução do homem no mundo, várias formas de energia vêm sendo 

utilizada, tais como, energia solar, eólica, mecânica, hidroelétrica, biogás, entre outras. A 

descoberta, o controle e a utilização destas fontes de energia admitiram ao homem progredir 

de uma vida selvagem para um estado civilizado.  

Dentre estas o biogás, que é obtido através da decomposição da biomassa, mostra-se 

uma das fontes mais sustentáveis que as demais, pois pode ser obtida através de qualquer 

decomposição orgânica, sendo os valores quantitativos variantes de acordo com o poder de 

degradação de cada material que for utilizado para tal processo. O principal e mais conhecido 

método de obtenção do biogás é através de biodigestores, que podem ser tanto anaeróbios 

quanto aeróbios. 
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Porém, a quantidade de metano originário da decomposição das matérias orgânicas é 

consideravelmente menor ao do gás liquefeito de petróleo (GLP), atribuindo a este biogás um 

poder calorífico menor do que o gás advindo de combustíveis fósseis. Segundo Costa (2006), 

o potencial energético do biogás varia em função da presença de metano em sua composição: 

quanto mais metano, mais rico é o biogás. Quando originário de aterros sanitários, a 

proporção de metano é, em média, de 50%, quando é gerada em reatores anaeróbios de 

efluentes a concentração média é mais elevada, atingindo até cerca de 70%. No entanto, 

comparado com o gás natural (até 95% de metano), apresenta menor poder calorífico, em 

consequência do menor conteúdo de metano. 

Na imensidão de biomassas que podem ser estudadas com a intenção de se produzir 

biogás, os vegetais foram corriqueiramente deixados de lado e um dos maiores problemas 

ambientais em muitos locais do mundo é a proliferação de macrófitas em lagos e lagoas, essa 

proliferação, quando ocorre de maneira excessiva causa uma eutrofização em larga escala nos 

lagos e pode levar o corpo d’água a morte. Os custos para a limpeza desses lagos são 

geralmente altos e geralmente não há retorno financeiro para esse procedimento. 

De acordo com Esteves (1998) as macrófitas são vegetais que habitam desde brejos 

até ambientes totalmente submersos, são em sua grande maioria vegetais terrestres 

que ao longo de seu processo evolutivo se adaptaram ao ambiente aquático, por isso 
apresentam algumas características de vegetais terrestres e uma grande capacidade 

de adaptação a diferentes ambientes o que torna sua ocorrência muito ampla. A 

readaptação ao ambiente aquático ocasionou transformações em diferentes graus 

nesses vegetais, em função disso atualmente podem ser encontradas espécies que 

suportam desde submergências ocasionais até hábito exclusivamente aquáticos 

(POMPÊO & MOSCHINI-CARLOS, 2003).  

Dentro do território que delimita o Parque Estadual do Utinga, localizado na região 

metropolitana de Belém, existem os lagos Bolonha e Água Preta que são de grande 

importância para o desenvolvimento da cidade de Belém, já que são deles que são captadas as 

águas para o processo de tratamento e posterior distribuição à população, e neles acontece o 

fenômeno da proliferação desordenada de macrófitas e graças há isto muito dinheiro público é 

gasto com a manutenção destes lagos. 

A principal meta do Parque Estadual do Utinga (PEUt) é proporcionar os meios para 

a melhoria da qualidade ambiental dos Lagos Bolonha e Água Preta. Além da 

importância de proteger estes mananciais, o PEUt é fundamental no processo de 

conservação da biodiversidade e pode se tornar um importante espaço de 

conscientização humana a respeito dos problemas ambientais de hoje, através da 

educação ambiental (EA) (CARDOSO & LOBATO, 2010). 

A utilização de macrófitas para a obtenção de biogás objetiva tornar sustentável para 

as empresas e para o Estado a limpeza de corpos d’água, pois desta maneira, o custo do corte 
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das macrófitas seria reembolsado quando o Biodigestor começasse a produzir biogás e esse 

gás fosse transformado em energia além da possível utilização da matéria orgânica restante no 

tambor como biofertilizante. O bom funcionamento deste processo irá atender de maneira 

satisfatória ao tripé do desenvolvimento sustentável, pois, ao recuperar este ambiente aquático 

em degradação o investidor receberá um retorno financeiro e ajudará as comunidades que 

dependem deste corpo d’água ao melhorar sua qualidade. 

O presente trabalho tem como objetivo construir um biodigestor, para medir a 

quantidade de biogás que as macrófitas do tipo Paspalum repens (biomassa), presentes no 

lago Bolonha, são capazes de gerar em um determinado período de tempo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a construção do Biodigestor utilizou-se um tambor de aço com capacidade de 200 

(duzentos) litros que foi devidamente limpo e pintado. Na tampa do tambor foram colocados 

dois orifícios, um pequeno para a saída de gás e um maior para a entrada de material orgânico, 

em sua lateral colocou-se uma válvula para a remoção do biofertilizante líquido e ligado ao 

biodigestor por um tubo de vinil, introduziu-se um pulmão que foi onde se mediu a pressão e 

o volume de gás gerado no tambor. 

Foram realizadas duas coletas de macrófitas, material orgânico utilizado, no lago 

Bolonha localizado no PEUt, a primeira foi elaborada pelos mergulhadores que estavam 

trabalhando na remoção das macrófitas no corpo d’água e a segunda pelos próprios 

elaboradores do projeto com o auxílio de facões e enxadas. O material orgânico coletado foi 

armazenado em um isopor de 140 (cento e quarenta) litros e levado para a estação de 

tratamento de água da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) onde o biodigestor 

estava montado. 

Após isto, utilizou-se tesouras para cortar em tamanhos de 1 cm² as macrófitas 

coletadas, de tal forma a acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica, como 

mostrado na Figura 1. Esse material triturado foi pesado e colocado no tambor e misturado 

com água, na proporção 40% de volume de macrófitas para 60% de água, de tal maneira a 

propiciar melhores condições para a decomposição da matéria orgânica. 
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Figura 1. Corte das macrófitas 

Observou-se a produção de biogás entre os meses de abril a junho de 2013, a partir da 

fermentação em biodigestor anaeróbio das macrófitas do tipo Paspalum repens (biomassa) as 

amostras de gás eram tiradas com um mês após a coleta, corte das macrófitas e o início do 

funcionamento do biodigestor para que dessa maneira se obtivesse valores reais para o cálculo 

de vazão e da medição da pressão interna do tanque. 

 

Figura 2. Superpopulação de macrófitas presentes no lago Bolonha. 

Um biodigestor modelo caseiro foi projetado para a pesquisa, como pode ser 

observado na figura 3, com um tempo de retenção de 30 dias, sendo alimentado apenas uma 

vez durante esse período. Foi ligado ao biodigestor um cilindro de gás (pulmão), utilizado 

para armazenar e avaliar a produção de biogás gerado. O biogás gerado poderá ser usado 

como fonte de energia térmica e passível de conversão para energia elétrica, através de 

métodos específicos de se elaborar essa conversão. 
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Figura 3. Ligação entre o Biodigestor e o pulmão. 

Utilizou-se um manômetro digital para fazer-se a medição da pressão no interior do 

reservatório utilizado para a biodigestão e a vazão foi calculada com o auxílio de dois sacos 

plásticos de 200 (duzentos) mililitros (ml) que foram postos um em cada uma das duas saídas 

de gás do pulmão e um cronômetro digital, sendo que se abriu uma válvula de cada vez e após 

isto se fez a medição do tempo com o auxílio do cronômetro, de tal maneira que com esses 

dados se pudesse calcular a vazão do processo de decomposição das macrófitas dentro do 

biodigestor, como mostrado na Figura 4, em que se vê os sacos plásticos e na outra imagem o 

manômetro digital com o valor de pressão obtido. 

Para se fazer a contagem do volume de biogás produzido, fez-se a multiplicação do 

volume de carga inicial pelo volume de metano produzido para cada 1 cm³ de biomassa e 

dividiu-se esse valor do volume de biomassa do sistema. Na equação 2.1 podemos perceber 

que VB está relacionado com o volume de biomassa utilizado, VM é o volume de metano 

produzido para cada 1m³ de biomassa, VC o volume de carga inicial e V o volume de biogás 

produzindo, de tal maneira que com a utilização desta formulação matemática, possamos 

encontrar o volume de biogás contado ao final do processo. 

   
       

  
  (2.1) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A medida da vazão, através do método descrito, foi de 1,74 cm³/s e a pressão que foi 

identificada através da utilização do manômetro digital foi de 0,063 Kgf/cm² no interior do 

biodigestor, como pode ser observado na figura 4, que demonstra o valor obtido no 

manômetro e mostra como os sacos de 200 ml ficaram completamente cheios de biogás após 

a abertura da válvula de saída de gás existente no pulmão. 
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Figura 4. Medições realizadas de volume de gás produzido no interior do biodigestor e pressão 

encontrada. 

Segundo Arruda et al. (2002), 1 m³ de biomassa produz em média 30 m³ de CH4, 

levando em conta a qualidade e a quantidade da matéria seca e da quantidade de água, 

justificando assim o fato de que não se pode ter um valor exato da quantidade de biogás 

produzida, podemos apenas chegar a valores aproximados. 

O valor encontrado para VB foi de 0,007m³, VM de 0,21m³, VC de 0,1 m³ e utilizando 

a equação 2.1 o valor do volume de biogás produzido (V) foi de 3 m³. Como demonstrado no 

esquema abaixo: 

 

V = VC x VM / VB 

V = 0,1m³ x 0,21m³ / 0,007m³ 

V = 3m³ 

(valores próximos de biogás dentro do biodigestor) 

 

Finalmente, segundo Arruda et al. (2002), dependendo do destino do biogás, a relação 

do tamanho do biodigestor com a efetividade deve ser repensada, pois naturalmente o volume 

do reator não deverá ser tão pequeno que a produção de gás seja insuficiente e as necessidades 

não possam ser atendidas. Logo, o sucesso de um biodigestor depende de sua correta operação 

e não de seu tamanho e, mesmo esse biodigestor sendo constituído de um tambor de apenas 

200 litros de capacidade, em nada isso alterará a eficiência que poderá ser obtida com a 

correta utilização e manuseio do equipamento. 

4. CONCLUSÕES 
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O presente trabalho demonstrou a viabilidade técnica e econômica da implantação de 

biodigestor para produção de biogás, utilizando macrófitas aquáticas como biomassa. 

A geração de energia através de macrófitas aquáticas é altamente sustentável e 

renovável, fazendo com que o meio ambiente seja preservado, reduzindo a emissão de agentes 

poluentes que contribui para o aquecimento global e, em relação aos lagos do Parque Estadual 

do Utinga possibilita um retorno econômico ao órgão que administra o Parque, já que, o 

biogás poderá ser vendido para empresas interessadas na produção de energia através da 

biomassa. 

A utilização de recursos renováveis não só traz economia na utilização de recursos 

fósseis, como também tem a função de preparar futuros pesquisadores para que sejam 

disseminadores de conhecimentos e novas tecnologias, pois é necessária a conscientização de 

que combustíveis fósseis são energias finitas e sujas.  

Ainda existem inúmeras limitações para a utilização destas fontes de energia, mas com 

o passar do tempo, à medida que conhecimentos forem difundidos e a prática se tornar mais 

aceita, uma nova realidade poderá surgir. 
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RESUMO 

 
Por meio deste trabalho venho trazer uma proposta para o melhor aproveitamento de resíduos 
descartados dos pescados, sabemos que o beneficiamento do pescado (filé, postas) é muito lucrativo; 

mais gera uma grande quantidade de matéria orgânica que pode ser processada e gerar um subproduto 

bastante rentável, que podem ser encontrado de fácil acesso em empresas de filetamento e em redes de 

supermercado, sabendo que as mesmas descartam esses resíduos de pescados de formas incorretas 
poluindo mares e oceanos. Tendo assim como o principal objetivo transformar a pele de peixe em 

couro. O couro de pescados tem um valor significativo no mercado, quando o mesmo é beneficiado 

ganha um valor ainda maior chegando no mercado consumidor em várias formas como: bolsas, 
sapatos bijuterias e etc. Podendo torna-se uma fonte de emprego e renda de forma sustentável para os 

produtores, empresas e até mesmo comunidades. Esses processos podem ser feito manualmente, em 

vez de usar o fulão pode ser utilizado um balde. O que torna esse processo, mas artesanal. 

 
Palavras-chave: Pele de peixe. Couro. Sustentabilidade. Beneficiamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura vem crescendo muito nos últimos anos, sendo a piscicultura sua 

principal atividade promissora, necessidade do aproveitamento integral dos subprodutos 

gerados pelo cultivo de peixes é crescente, principalmente devido à porcentagem elevada dos 

resíduos após filetagem que tem sido um problema para o produtor ou para o abatedouro 

(Souza, 2008). Como resíduos do processamento de peixes consideram-se a cabeça, 

nadadeira, pele e vísceras que, dependendo da espécie, pode chegar a 66% em relação ao peso 

total (Contreras,1994).  

Dentre esses resíduos está a pele como o principal subproduto. No entanto, a pele, 

pode ser beneficiada e resultar em uma matéria-prima de qualidade e de aspecto peculiar 

inimitável após o curtimento, devido à sua resistência e desenho formado na sua superfície, 

principalmente as peles de peixes com escamas. Segundo Ingram e Dixon (1994), as peles de 

peixes são consideradas como um couro exótico e inovador, com aceitação geral em vários 

segmentos da confecção. Tem sido constatado que na comercialização e industrialização da 

pele de peixes, existem problemas quanto ao seu pequeno tamanho e aparente fragilidade, 

porém pela necessidade de conhecer e comprovar a qualidade dessa matéria-prima alguns 

mailto:Jessica.bentes@hotmail.com
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trabalhos tem sido desenvolvidos testando a sua resistência, por meio de testes. Físico-

mecânico, (Souza, 2008). 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 Material 

 

As peles foram adquiridas (doadas), por uma empresa de beneficiamento de pescado, 

as mesmas foram doadas já congeladas e transportadas em isopores ao laboratório, e sendo 

armazenadas em freezer em temperatura de 4°C. 

 

2.2 Método 

 

Foram utilizados no processamento do couro da Pescada Amarela (Cynoscion acoupa) 

os materiais: colheres e estiletes para fazer a limpeza das peles, um freezer horizontal para 

armazená-las, um fulão de rotação com motor elétrico onde foi feito o beneficiamento das 

mesmas. Entre outros, também jarra medidora, baldes plásticas-20L, luvas / aventais 

plásticos, luvas cirúrgicas, e máscara protetoras de pó. 

Ainda foram utilizados vários produtos químicos como: 

1- Detergente neutro: Composição Química: Tensoativos aniônicos e não iônicos, 

Dispersantes, Umectantes, Neutralizantes, Corante e Água. (DN 40). 

2- Cal Hidratada: decomposição térmica de cálcario (de 825 a 900 °C). 

3- Barrilha leve: composição: Carbonato de Sódio >99% (em base seca) Na2CO3. 

4- Dekalon: composição: NaCl, uma átomo de Na (sódio) e um átomo de Cl (cloro): 

5- Ácido Fórmico (HCOOH): composição: 88-90% de acido fórmico e 10-12% de 

água. Para cada 1Kg colocar 10g de ácido dissolvido em água e colocada em três partes. 

6- SAL: Composição (NaCl): formada por um átomo de Cloro e um átomo de Sódio. 

7- Querosene, composição: hidrocarbonetos parafínicos mínimo 70%, hidrocarbonetos 

aromáticos máximo 20% e hidrocarbonetos olefínicos máximo 5%. 

8- Alvejante: composição: clorito de Sódio em solução Aquosa. 

9- Tanino Sintético, composição: polímero com radicais resistentes ao fogo. 

10- Anilina composição (C6H5NH2): Amina derivada do Benzeno, líquida, Incolor, 

Oleosa, com odor característico. 
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Para a transformação da pele de Pescada Amarela (Cynoscion acoupa) em couro, a 

metodologia utilizada no trabalho foi à mesma utilizada para a pele do Matrinxã, tradicional, 

de uso comum para peles de animais de grande porte, com modificação descrita por Rebello 

(2001). Com exceção do processo de Salmouragem, o 1° de secagem e o de acabamento o 

qual nesse foi amaciado em uma quina de mesa. 

 A primeira etapa foi o Remolho, no qual as peles foram descongeladas e colocadas no 

fulão com 200% de água sobre o peso da pele e 2% de detergente neutro, em seguida os 

produtos foram misturados e colocadas às peles, que rodaram por 30 min. Depois as peles 

foram retiradas e lavadas. 

Para a segunda etapa, o Caleiro. Foram colocados no fulão 200% de água sobre o peso 

da pele, 3% de Cal (hidróxido de cálcio), 2% de soda Barrilha, 1% de Detergente Neutro. 

Foram misturados e colocadas às peles estas rodaram por 1 horas, em seguida foram retiradas 

e lavadas. 

Para a terceira etapa, a Desencalagem. Foi colocado no fulão 100% de água sobre o 

peso da pele e 0,5% Dekalon. Foram colocadas as peles e rodaram por 15min. Em seguida foi 

escorrido o banho. 

Para a quarta etapa, a Purga. Foram utilizados 100% de água sobre o peso da pele, 1% 

de Batam 100B, 1% de Detergente, 0,5% de Dekalon, foram misturados e colocados às peles 

onde rodaram durante 30min, após isso elas foram retiradas e lavadas. 

Para a quinta etapa, o Desengraxe. Foram colocados 100% de água sobre o peso da 

pele, 2% de Querosene, 1% Detergente Neutro. Foram misturadas e colocadas às peles, estas 

rodaram por 30min foram retiradas e lavadas. 

Para a sexta etapa, o Píquel. Foram colocados no fulão 100% de água sobre a pele, 6% 

de sal, foi misturada e em seguida colocada à pele e rodaram por 30min. Depois foi 

acrescentado no mesmo banho 1% de Ácido Fórmico (dissolvido em 200 ml água), colocado 

em três partes (de 10min em 10min), e rodaram por mais 30min. Ainda foi acrescentado 2% 

de Alvejante sobre o peso da pele e rodaram por mais 30min. Neste mesmo banho ainda foi 

acrescentado 10% de Seta Sun sobre o peso da pele (dissolvido em água) e rodaram por 1 

horas. Após a pele ser lavada e preciso descansaram por 12 horas á sombra. 

Após isso passa para a sétima etapa, a Neutralização. Foram utilizados 100% de água 

sobre o peso da pele, 0,5% de Bicarbonato de Sódio, foram misturados e colocadas às peles 

onde as mesmas rodaram por 30min. As peles foram retiradas e lavadas. 
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Oitava etapa, Recurtimento e Tingimento. Foram colocados 100% de água sobre o 

peso da pele, 1% Tanino Tergotan S-BR, 3% de Tanino Seta Sun (dissolvido em um pouco de 

água), 1% de Anilina. Rodaram por 30min. Foram acrescentados 3% de Seta 2000 Ligth, e 

1% de Anilina. Rodaram mais 30min e acrescentou-se mais 1% de Ácido Fórmico (dissolvido 

em água colocado em três partes de 10min e10min). Rodaram mais 30min. As peles foram 

retiradas e lavadas. 

Nona etapa, o Engraxe. Foi utilizado 100% de água a 60°C, 4% de Óleo Sulfitado, 

Derminol OSz, 4% de Óleo Sulfatado-Derminol CSBR, 2% Catalix GS-BR(agente de toque), 

misturados e colocadas as peles. Rodaram por 30min. Após, acrescentar 1% de Ácido 

Fórmico (dissolvido em 200 ml de água e colocado de três vezes como já mencionado á 

cima). Rodaram 30min. Depois as peles foram retiradas, lavadas em água e postas aberta 

sobre um papelão para secar á noite. Após 72horas a pele foi amaciada essa etapa foi feito á 

mão, sovando as peles na quina de uma mesa. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Foram observados que na etapa do remolho ocorreu a limpeza das peles e a eliminação 

do sangue, na etapa do caleiro as peles absorveram certa quantidade de água, deixando-as 

mais macias e com aspecto translúcido, na etapa da purga observou-se que as peles ficam, 

mas limpas e mas escorregadias. 

Na etapa do desengraxe facilitou a retirada das gorduras e também do odor, na etapa 

do piquel facilitou para que as peles absorve-se, mas a coloração, na etapa do 

recurtimento/tingimento o couro ficou, mas espesso, mais volumoso e bem, mas macio. 

E o resultado foi satisfatório, tendo em vista que o couro ficou em um bom estado 

visando novas técnicas de salmouragem, secagem e acabamento e as transformado em 

bijuterias, conforme descrito na Figura 1. 
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Figura 1 – Bijuterias 

 

Uma boa alternativa para as comunidades e pequenos produtores é fazer todos esses 

processos manualmente com a utilização de balde, mexendo o dobro de tempo com uma 

colher de pau como foi demonstrado nos passos acima descritos em vez de usar o fulão, 

conforme descrito na Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Balde 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que essa e uma boa alternativa de reaproveitamento e uma boa fonte de 

renda para um pequeno, médio e grande produtor e até mesmo para comunidades que tem 

acesso a esses materiais nos quais foram utilizados. As peles descartadas por frigoríficos e 

indústrias pesqueiras, geralmente descartam esses resíduos em rios e mares, tendo com 

objetivo evitar o descarte dessas peles no meio ambiente reciclando e transformando em couro 

através do beneficiamento de forma diferenciadas no processo de salmouragem, secagem e 

acabamento final no qual nesse foi amaciado em uma quina de mesa visando a mesma 

qualidade do produto. 
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Sendo que o couro pode ser vendido como peça inteira, em formas de bijuterias, 

bolsas, sapatos e até de outras formas. Gerando emprego e renda. 
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RESUMO 

 

O descarte de forma irregular do óleo de cozinha nas praças de alimentação das feiras livres seja ele 

feito em depósitos de lixo, vasos sanitários, pias ou mesmo em caixas de gorduras e que consequente 

deságue nos esgotos, vem causando problemas à saúde e ao meio ambiente e, é neste contexto que 
apresentamos nosso objeto em estudo. É uma pesquisa qualitativa e quantitativa que propôs uma 

metodologia onde foi realizada pesquisa de campo com observação direta e aplicação de questionário 

aos vendedores da feira. O questionário foi estruturado com vinte perguntas, no intuito de evidenciar o 
grau de consciência e comprometimento com o tema abordado e apresenta qual o destino dado aos 

resíduos de óleo de cozinha na maior feira livre da América Latina, a feira do Ver-o-Peso e apresenta 

proposições que venham corroborar para uma maior consciência ambiental.  Os resultados apontam a 
falta de percepção ambiental e que os governos precisam formular programas de Educação Ambiental. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Percepção Ambiental. Feiras Livres. Óleo 

 

1. INTRODUÇÃO  

Este artigo apresenta diagnóstico e análise dos dados de forma reflexiva acerca do uso 

e descarte de óleos vegetais utilizados na preparação de alimentos com predominância nas 

frituras e cozimentos na feira livre do Ver-o-Peso em Belém do Pará. A feira do Ver-o-Peso 

foi selecionada como objeto de estudo por se tratar de um grande espaço público de 

concentração coletiva, ponto turístico e cultural da cidade e também por sua diversidade de 

alimentos, disponíveis ao consumo. 

Os impactos ao meio ambiente provenientes do desfazimento incorreto do óleo de 

cozinha, na maioria das vezes, são decorrentes: do despejo na rede de esgotos causando 

entupimentos, deterioração dos mesmos com consequente infiltração ao lençol freático; 

descarte nos esgotos pluviais que ao misturar-se com matérias orgânicas, criam camadas 

sólidas de gorduras causando o entupimento das caixas de gordura e tubulações e o mesmo 

prejuízo se lançado diretamente nas referidas caixas. 

O objetivo proposto foi realizar um estudo da realidade a respeito do descarte do 

resíduo de óleo vegetais utilizados nas áreas de alimentação da feira livre do Ver-o-Peso em 
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Belém do Pará que se dispõe de forma segmentada, em setores. A feira é um espaço onde 

transitam inúmeras pessoas e enriquecida por suas cores e formas variadas, seja nas frutas ou 

por estar num cenário amazônico em diálogo com as comunidades ribeirinhas que veem à 

Feira em canoas e barcos vender suas mercadorias e, é nesse cenário diversificado e 

segmentado que estamos imersos.  

 

2. METODOLOGIA 

 

No percurso metodológico, foi aplicado questionário a vinte e sete permissionários, 

contendo perguntas sobre o assunto abordado no projeto. O formulário em questão objetivou 

obter informações a respeito do perfil sócio econômico das pessoas que trabalham no espaço 

de alimentação do Ver-o-Peso, assim como, investigar de que forma é feito o descarte do óleo 

de cozinha pós-consumo e qual o nível de conscientização quanto a relevância  do 

desfazimento de forma correta dada sua importância para a saúde e conservação do meio 

ambiente.  

Em visita ao lócus deste estudo, foram levantados dados que vieram a contribuir para 

análise quantitativa e observar ações que corroboraram para a análise qualitativa, tais como: É 

notório que a Prefeitura Municipal de Belém através da Secretaria Municipal de Saneamento, 

disponibiliza caixas coletoras de lixo, containers para armazenamento de resíduos sólidos do 

tipo orgânico e caixas coletoras para entrega voluntária de embalagens de papel, plástico e 

alumínio. 

O Ver-o-Peso durante muitos anos apresentou uma desorganização espacial, refletida 

na distribuição irregular de barracas amontoadas umas sobre as outras, sem ventilação e 

iluminação adequada, era uma verdadeira favela comercial, onde cada permissionário 

construía e organizavam suas barracas de acordo com seus interesses e condições financeiras.  

Segundo Penteado Rocha, (1968), o mercado foi criado em 1627 para fiscalizar as 

mercadorias e cobrar os impostos para a coroa portuguesa, eram as Casas do “Ver-o-Peso”, o 

que levou o lugar a ficar conhecido popularmente como Ver-o-Peso.  

Para Silva, M. L.; Pamplona, H.O.; Sanches, F. B. (2010), o  Ver-o-Peso, enquanto um 

local onde realizava a cobrança de tarifas a partir do peso das mercadorias ainda no período 

da colonização portuguesa transformou-se hoje em um extenso complexo, designado pelo 

município como “Complexo do Ver-o-Peso”, abrangendo segundo Lima (2007, p. 17) “duas 

feiras [Feira do Açaí e Feira do Ver-o-Peso], uma doca de embarcações [Doca do Ver-o-Peso] 
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e dois mercados [Mercado da Carne e Mercado do Peixe], duas praças [Praça do Pescador e 

Praça do Relógio]”.  

Na área de Alimentação (área III), ao lado da feira livre temos um aglomerado de 

barracas que vendem comidas prontas e iguarias típicas da região na forma do famoso "pf" 

(prato feito). Nesta área é muito encontrado o peixe frito o arroz de jambú e os sucos de 

cupuaçu, açaí e bacuri, cuja atividade é classificada pela SECON como setor de refeição. 

Hoje o Complexo Ver-o-Peso encontra-se  espacialmente distribuído por setores, 

como o setor das ervas; Setor de Artesanatos; Hortifrutas; Industrializados (cama, mesa e 

banho); cereais e Praça de alimentação onde são vendidos lanches e o tradicional peixe frito 

com açaí, cuja atividade é classificada pela SECON (2013) como setor do açaí batido. 

Os dados apresentados na tabela abaixo e de acordo com visitas realizadas à Praça de 

alimentação do Ver-o-Peso, nos permitiu evidenciar: que os equipamentos referem-se aos 

boxes num total de 225 e que determinados permissionários (total de 156) possuem mais de 

um equipamento sob sua guarda e de que forma estão fazendo o descarte do óleo de cozinha e 

frituras naquela importante feira. Segue o demonstrativo de ocupação apresentado na tabela 1 

abaixo descrita: 

Tabela 1–Demonstrativo da situação de ocupação no setor de alimentação da feira do Ver-o-Peso 

ATIVIDADE NÚMERO DE PERMISSIONÁRIO 
NÚMERO DE 

QUIPAMENTOS 

AÇAI BATIDO 10 17 
CAFÉ 11 11 

LANCHES 26 30 

MINGAU 4 4 
REFEIÇÃO 105 163 

TOTAL 156 225 

/SECON (2013) Fonte: DCT/DFMP/SECON (2013)  

 

O estudo de campo enunciado indica inicialmente, numa dimensão empírica, o que os 

manipuladores de alimentos fazem com óleo utilizado e qual destino dado a esse resíduo, quer 

seja através de lixeiras, pias, vasos sanitários, indo parar nos sistemas de esgotos e 

consequentemente na Baia do Guajará. 

É importante salientar que o fluxo de pessoas no ir e vir neste cenário à beira do rio 

começa a partir das cinco horas da manhã quando os barcos trazem os ribeirinhos que também 

são consumidores. O consumo de alimentos inicia a partir das sete horas da manhã durante o 

café e se estende até às dezoito horas e os serviços de bares por toda a noite.  
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Diante do cenário exposto, vale salientar que o óleo de cozinha é muito importante na 

preparação dos alimentos e lanches quanto na preparação de saladas. 

 A problemática anunciada vai se desnudando no momento em que vamos 

identificando o destino dado aos resíduos de óleo de cozinha da maior feira livre da América 

Latina e ao compreender a necessidade de atuar para que haja consciência ambiental acerca 

das condições satisfatórias de higiene importantes para a saúde e a preservação do meio 

ambiente. 

 Portanto ancoramos nossa problemática nas seguintes questões: como é feito o 

descarte do óleo usado em alimentos e qual destino é dado ao mesmo pelos vendedores? Há 

conscientização dos usuários que manipulam e usam o óleo na preparação de alimentos a 

respeito dos impactos ambientais gerados diante do descarte desse produto?  Essas são 

questões norteadoras que centram nosso estudo.  

Pitta Jr. et al (2009) considera que o retorno do óleo de cozinha à cadeia produtiva, 

como matéria-prima, agrega valor econômico ao processo; valoriza o nome da empresa 

perante o público consumidor; diminui o custo do produto; serve para a fabricação de 

produtos, como biodiesel, tintas, óleos para engrenagens, sabão e detergentes, além de 

contribuir para a preservação do meio ambiente. A utilização de um ciclo reverso será 

sustentável caso a soma dos custos do acondicionamento até a movimentação ao local de 

produção seja inferior ao valor da matéria retornada, acarretando em vantagens competitivas 

para a empresa. 

No Brasil os óleos mais consumidos são obtidos a partir das sementes de soja, milho, 

canola e finalmente o azeite de oliva que é o único dos óleos vegetais em que o suco fresco da 

azeitona é simplesmente removido com a água. Os frutos são prensados e misturados, e a 

seguir o óleo é separado por centrifugação em partículas vegetais sólidas e água. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após análise em profundidade dos dados, seja pela observação direta e aplicação de 

questionários, indicamos que, a Prefeitura disponibiliza o serviço de coleta de lixo no interior 

da feira do Ver-o-Peso semanalmente em dias pré-determinados e também realiza coleta 

regular dos resíduos sólidos que foram armazenados no interior dos containers. Mesmo com 

os serviços disponibilizados e de acordo com a pesquisa realizada, ficou manifesto que 

permissionários da feira descartam resíduos de óleo utilizados nas frituras e cozimentos de 
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forma incorreta, sejam através do despejo em pias, latas de lixo, e até mesmo em esgotos 

contribuindo para a presença de insetos e roedores.  

Ao longo das visitas realizadas ficou evidente a presença de cooperativa que 

disponibiliza recipientes plásticos com capacidade de cinco litros para a armazenagem dos 

resíduos de óleos utilizados em frituras e cozimentos, do tipo saturados e impróprios para 

consumo humano conforme  figura 7.  

 

                        
                          Figura 7 – Recipiente com óleo armazenado para descarte 

 

De acordo com Pitta Jr. et al (2009), é recomendável que o acondicionamento do óleo 

seja feito em embalagens com capacidades entre 500 ml a 2 litros, no caso das habitações, e 

de 20 a 50 litros nos pontos comerciais. No primeiro caso, os recipientes são despejados nos 

coletores presentes nos pontos de entrega voluntária. Na coleta, o veículo adaptado para 

receber caçamba, tanque ou com uma mangueira de sucção, faz uma rota pré-definida 

calculada habitualmente por um sistema informatizado.  Quanto ao armazenamento, o óleo é 

estocado até atingir determinada quantidade antes de retornar à produção, podendo passar 

pelo processo de filtragem para a remoção das impurezas. 

Quando consultados  se  utilizavam o óleo de cozinha com frequência, obtivemos os 

resultados a seguir: 92% - 24 responderam que sim, de acordo com o apresentado à figura 13, 

o que ratificou a utilização do óleo, pela própria natureza das atividades realizadas.  
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                    Figura 13 – Sobre a questão da utilização e frequência do uso óleo de cozinha 
 

 

Quando perguntado: Como você utiliza o óleo de cozinha? Obtivemos como resposta 

conforme apresentado na figura 14, que 64% - 16 utilizam o óleo em frituras e cozimentos, 

isto porque o maior número de boxes da praça de alimentação da feira do Ver-o-Peso, estão 

alocados no setor de refeições, 105 permissionários, detentores de 163 equipamentos (boxes) 

conforme tabela 1 às fls. 04; enquanto que 36% - 9 responderam que utilizam em frituras 

desta feita representados pelos setores de lanches e Açai Batido. 

 

                                    
                                      Figura 14 – Sobre como é utilizado o óleo de cozinha. 

 
 

A figura 15 mostra que 64% - 16 manipuladores de alimentos não reutilizam o óleo de 

cozinha, no entanto, ficou evidente que o óleo é reaproveitado diariamente, por exemplo: No 

setor de Açai Batido, onde é servido açaí com acompanhamento de farinha de tapioca, farinha 

d’água e peixe frito, quando do início das atividades são depositados cerca de duas garrafas de 

900 ml de óleo vegetal na fritadeira e a medida que esse óleo evapora, é feita a adição de mais 

óleo de cozinha até o encerramento das vendas, quando então o óleo é armazenado em 

recipientes, isto é, os resíduos não são reaproveitados no dia subsequente. 

 Ficou também evidente, que cerca de 32% - 8 reaproveitam o óleo de forma 

indiscriminada. De acordo com Reis et al. (2007) após o processo de aquecimento envolvido 



 

 

314 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

na fritura dos alimentos, o óleo de cozinha sofre alterações das suas características físico-

químicas, como escurecimento, viscosidade e desenvolvimento de odor, passando à condição 

de exaurido, tornando-se nocivo à saúde. 

 

 
Figura 15 – Sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha. 

 
 

A respeito do descarte do óleo,  65% - 17 confirmaram que o óleo de cozinha nos seus 

boxes após o uso são armazenados e posteriormente coletados, outros descartam esse resíduo 

de forma incorreta no meio ambiente como podemos obervar: 31% - 8 nos depósitos de lixo, 

4% - 1 nos esgotos e consequentemente na Baia do Guajará conforme demonstrado na figura 

17. 

 

                                             
                                  Figura 17 – Sobre o descarte do óleo de cozinha no boxe. 
 

 

Apesar de muitos permissionários afirmarem que não reutilizam o óleo de cozinha, é 

indubitável o seu reaproveitamento conforme mostrado na figura 15 às fls 07. 70 % - 19 

pessoas afirmaram sobre os danos causados a saúde e o meio ambiente se o óleo de cozinha 

for descartado de forma incorreta e 30% - 8 responderam que não tem conhecimento dos 

riscos de acordo com o apresentado na Figura 19. 
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Figura 19 – Sobre os danos do descarte indevido e danos causados a saúde e ao meio ambiente. 

 

 

Quanto a existência ou não de cooperativas para realizar a coleta de óleo de cozinha 

usados com intuito de fazer reciclagem dos resíduos, o Sistema OCB/SESCOOP-PA, tem 

registrado em seus arquivos cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

que tem como um dos seus objetivos a coleta e o reaproveitamento do resíduo de óleo de 

cozinha de residências, lanchonetes, restaurantes e outras fontes geradoras.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A busca de um desenvolvimento realmente sustentável associado ao crescimento 

econômico e tecnológico, o bem estar e a saúde dos seres humanos com o menor impacto 

sobre a natureza, tem sido a busca incessante e crescente por parte de governantes. O descarte 

do óleo de cozinha usado (saturado) é mais uma ação que merece um olhar diferenciado por 

representar uma ameaça ao equilíbrio do meio ambiente quando descartados de forma 

incorreta.  

A pesquisa nos permitiu relevar que os manipuladores de alimentos da feira livre do 

Ver-o-Peso dispõem de caixas e containers para armazenamento de resíduos sólidos inclusive 

armazenamento seletivo, serviços de coletas regulares no interior da feira e dos containers 

disponibilizados em pontos estratégicos. Mesmo com os serviços disponíveis e de acordo com 

a pesquisa, a maioria das pessoas consultadas afirmaram usar o óleo de cozinha em frituras e 

cozimentos, que não reaproveitam os mesmos e na sua maior parte os descartam através de 

coletas realizadas por cooperativas e/ou associações; que conhecem o mal a saúde que o óleo 

pode causar se for desprendido de forma incorreta e de que forma podem ser aproveitados, 

mesmo assim o resultado da pesquisa nos revelou que ainda há pessoas despejando o óleo em 

70% 

30% 
 SIM

NÃO
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latas de lixo e esgotos fazendo com que os mesmos venham a ser despejados na Baia do 

Guajará. 

O descarte do óleo de cozinha na feira livre do Ver-o-Peso, vem sendo feito na sua 

maior parte através de coleta dos resíduos por cooperativas devidamente credenciadas junto à 

Prefeitura Municipal de Belém e entidades representativas tais como OCB-PA, Sindicato e 

Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará para posterior reaproveitamento 

com ênfase para a fabricação de sabão, o tornando útil novamente e garantindo seu retorno ao 

mercado consumidor, se constituindo num exemplo de logística reversa.  Para Leite, (2003): 

A logística reversa é uma área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e 

as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e pós–consumo, 

ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição de recursos 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômica, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros. 

Contudo, neste trabalho ficou clara a importância do descarte correto do óleo de 

cozinha usado, tanto para os benefícios ambientais quanto à saúde dos seres humanos, os 

resultados apresentados são indicadores para que as políticas governamentais sejam elas 

Estaduais e/ou Municipais, formulem programas de Educação Ambiental através de palestras 

regulares, visitas aos centros de reaproveitamento dos resíduos, campanhas de sensibilização 

a respeito da importância do armazenamento e coleta do óleo de cozinha usado àquelas 

pessoas que desenvolvem suas atividades profissionais na área de alimentação do Ver-o-Peso. 
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RESUMO 

 
Este artigo objetiva registrar algumas abordagens sobre os efeitos do desmatamento e queimadas na 
precipitação e paisagem na Amazônia, de forma multidisciplinar, pois desta forma pôde-se discorrer 

sobre fatores físicos, econômicos e sociais. Este tipo de abordagem multidisciplinar é louvável tendo 

em vista a necessidade de interagir os distintos pontos de vista da literatura científica acerca de um 

único tema. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica nos últimos dados sobre o desmatamento na 
região, um arcabouço teórico acerca dos principais impactos no bioma e na economia. O 

desmatamento na Amazônia procede a um alto ritmo por várias razões, muitas das quais dependem de 

decisões do governo e acarretam em perdas de serviços ambientais. Estes serviços incluem a 
manutenção da biodiversidade, da ciclagem de água e dos estoques de carbono que evitam o 

agravamento do efeito estufa. É perceptível que a trajetória do desflorestamento na região está sob 

influência não só de medidas políticas, mas também do comportamento da economia nacional e 
global. Sinergismos entre as mudanças climáticas e a floresta, por meio de processos tais como os 

incêndios florestais, a mortalidade de árvores por seca e calor e a liberação de estoques de carbono no 

solo, representam ameaças para o clima, floresta e população brasileira. Eventos recentes indicam que 

o desmatamento pode ser controlado, tendo a vontade política, pois os processos subjacentes 
dependem de decisões humanas. 

 

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Biodiversidade. Impactos ambientais. Amazônia. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma pergunta fundamental é saber até que ponto a Amazônia é vulnerável às 

mudanças climáticas. A economia brasileira tem forte dependência de recursos naturais 

renováveis e mais de 50% do PIB estão associados a esses, principalmente por intermédio da 

agricultura, hidroeletricidade, biocombustíveis, bionenergia, energia eólica, energia solar, 

entre outros (NOBRE, 2008). Portanto, a economia brasileira é potencialmente vulnerável a 

mudanças climáticas que possam eventualmente diminuir a utilização de recursos naturais 

renováveis, tanto aqueles presentemente utilizados como principalmente o uso futuro destes e 

de novas fontes destes recursos. O caso da Amazônia não se difere muito, pois a via de 

desenvolvimento da região passou a ser a via de desenvolvimento do país (BECKER, 2001). 

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, até o ano 2100 

a temperatura média global aumentará entre 1,6°C e 5,8°C, representando taxas de 

aquecimento de 0,1°C a 0,4°C por década. Para o Brasil, os valores mais elevados da taxa de 
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aquecimento serão observados na floresta amazônica e os menores nos estados do Sudeste, 

junto à costa da Mata Atlântica (MARENGO, 2006). 

  

2. METODOLOGIA 

  

Este artigo trata-se de um texto de revisão bibliográfica. Portanto, para analisar os 

efeitos do desmatamento, queimadas e precipitação na mudança do uso da terra na Amazônia, 

lançou-se mão de um levantamento na literatura teórica, técnica e artigos científicos das áreas 

de meteorologia, ciências ambientais, geografia, em publicações nacionais e internacionais. A 

análise simultânea interdisciplinar pode nos aproximar de uma resposta mais coerente quanto 

aos cenários futuros da região. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O Desmatamento e a economia do país 

 

O desmatamento na Amazônia brasileira tem aumentado continuamente desde 1991, 

variando de acordo com as mudanças relacionadas às forças econômicas (Fig. 1). Estas 

mudanças incluem um pico no desmatamento em 1995, resultado do Plano Real – que em 

termos gerais, indica a inserção de vez do país no processo de globalização e abertura de 

capital estrangeiro –, implantado em 1994 e uma queda em 2005, resultado de taxas de 

câmbio desfavoráveis para exportações, combinado com operações da Polícia Federal e 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) para 

reprimir a exploração madeireira ilegal em Mato Grosso, junto com criação de unidades de 

conservação no Pará após o episódio do assassinato da missionária Dorothy Stang 

(FEARNSIDE, 2006). Neste período, os trabalhos publicados na época sugeriam um aumento 

ainda maior no desmatamento na região, devido a programas do governo federal como o PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento). No entanto, o que se verificou foi um movimento 

contrário. Durante a Rio+20, o governo federal anunciou a menor taxa de desmatamento na 

Amazônia em 23 anos. E acompanhando a trajetória de queda, em junho desse ano foi 

anunciado novamente recorde na redução da área desflorestada em 2012, de acordo com 

dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal – PRODES.  
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Figura 1 – Taxa de Desmatamento Anual na Amazônia Legal (km²/ano). (Fonte: INPE, 2013). 
 

 

Há projetos que sugerem uma nova configuração no mapa da Amazônia Legal. É o 

caso do Maranhão, que a parte ocidental do seu território abrange a Amazônia Legal, porém, 

com o desflorestamento quase total nessa área, descaracterizou a vegetação original. Os 

defensores desse projeto argumentam que não há mais razão para este recorte espacial ainda 

pertencer à Amazônia Legal. Se a lógica maranhense for levada em consideração, projeta-se, 

então, a exclusão do norte do Mato Grosso, Rondônia, e leste paraense. 

O processo de desmatamento normalmente começa com a abertura oficial ou 

clandestina de estradas que permitem a expansão humana e a ocupação irregular de terras à 

exploração predatória de madeiras nobres. Posteriormente, converte-se a floresta explorada 

em agricultura familiar e pastagens para a criação extensiva de gado, especialmente em 

grandes propriedades, sendo este fator responsável por cerca de 80% das florestas desmatadas 

na Amazônia Legal. Mais recentemente, as pastagens estão dando lugar à agricultura 

mecanizada, principalmente àquela ligada às culturas de soja e algodão (FERREIRA e 

ALMEIDA, 2005). 

Para Cabral (2013), limitar o desmatamento não prejudica a economia. Os impactos 

econômicos das políticas de limitação do desmatamento no Brasil são praticamente 

insignificantes diante dos efeitos positivos da preservação de milhões de hectares de florestas 

e cerrados que deixariam de ser transformados em áreas agrícolas até 2050. Principalmente 

porque o País tem capacidade de aumentar a produtividade das pastagens e converter áreas de 

vegetação secundária e subaproveitadas em cultivos agrícolas. 

 

3.2 O papel da Amazônia nas emissões dos GEE 
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No quadro das emissões brasileiras de gases de efeito estufa (principalmente CO2, 

CH4 e N2O), 55% dessas são provenientes das alterações da vegetação, principalmente os 

desmatamentos na Amazônia e no Cerrado e 25%, da agricultura, principalmente metano 

emitido por ruminantes. Essa configuração diferencia enormemente o Brasil dos outros países 

desenvolvidos e mesmo de economias emergentes como China e Índia: enquanto nesses a 

queima de combustíveis fósseis é responsável por entre 60% e 80% das emissões, no Brasil, 

ao contrário, 80% das emissões são resultantes direta ou indiretamente da agricultura 

(desmatamento para abrir novas áreas para a agricultura ou diretamente da agricultura) e 

apenas 17% são provenientes da queima de petróleo, carvão e gás natural (NOBRE, 2008). 

 

3.3 Efeitos das Queimadas  

 

O fogo é uma das mais potentes forças da natureza, em relação à estruturação dos 

ecossistemas, especialmente numa floresta tropical. Os incêndios variam entre os biomas. 

Cada um tem intensidade, tamanho, frequência, duração diferentes. Como principais 

consequências, têm-se o aumento da carga de combustível, dessecação e inflamabilidade da 

floresta (COCHRANE e LAURANCE, 2008). 

 Na Amazônia, as fontes de ignição das queimadas, sobretudo desde os anos 1970, são 

os projetos de colonização, agricultura de grande escala, indústria madeireira, 

surgimento/crescimento de cidades. E o fogo é a principal ferramenta para limpar a floresta e 

manter extensas áreas de pasto.  

Os incêndios de desmatamento, ou seja, da matéria cortada, duram por horas e podem 

arder por dias. Este fogo de manutenção que consome matéria já carbonizada espalha-se 

rapidamente. E em relação à intensidade do fogo, é menos intenso em floresta não perturbada 

em comparação a uma floresta anteriormente queimada. Isso porque a floresta intacta se 

defende do incêndio devido à alta umidade, além de agentes como bactérias e fungos que 

decompõem a serrapilheira e madeira fina, isto é, limita o potencial combustível. 

Destacaremos a seguir dois efeitos do fogo na paisagem do bioma amazônico, 

simultaneamente. 

 

3.3.1 Fragmentação Florestal e Efeito de Borda 
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Na Amazônia, cerca de 20 mil km de borda surgem a cada ano (sobretudo por 

operações madeireiras). Atingem escalas tão grandes que pelo menos 1/3 da Amazônia já foi 

afetada por desmatamento, fragmentação e efeito de borda. Entre as consequências: perda da 

biodiversidade e alteração de cadeias alimentares; altera a polinização e ciclagem de 

nutrientes; aumenta a turbulência de ventos; proliferam-se lianas nas bordas; morte de 

árvores; perda da biomassa viva.  

 O agravante é que esses fragmentos geralmente estão justapostos ao gado, e os 

incêndios podem propagar facilmente nos fragmentos (especialmente em períodos de El Niño) 

(COCHRANE e LAURANCE, 2008).  

 Quanto à integralidade da combustão, é muito mais eficiente em árvores de pequeno 

porte, pois é inversamente proporcional ao tamanho do material (CARVALHO JR et al., 

2002). 

 Outro efeito que o desflorestamento e queimadas ocasionam no ecossistema 

amazônico é o fenômeno brisa de vegetação, que discorreremos abaixo. 

 

3.4 Efeitos na Precipitação  

 

É marcante a diferença de albedo entre a floresta e a pastagem, a qual determina a 

diferença no saldo de radiação. O albedo em pasto é maior que em floresta (SILVA DIAS, 

2006). Isto é importante para o estudo do balanço de radiação no ecossistema. 

Quanto aos fluxos de calor sensível, eles são maiores em pastagem e os de calor 

latente maiores em floresta. 

Outros trabalhos apontam que em regiões desmatadas da Amazônia, na estação seca, 

há uma maior quantidade de nuvens cumulus do que nas regiões com floresta, de acordo com 

Cutrim et al. (1995) e Negri et al. (2004). Porém, isso não garante – apenas sugere – que haja 

maior quantidade de chuva em áreas desmatadas.  

Turbilhões são mais intensos sobre região desmatada e estabelecem-se células de 

circulação local nas interfaces favorecendo a convergência de ar sobre as regiões desmatadas 

e como consequência há formação de nuvens (SILVA DIAS, 2006) (Fig. 2).   
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Figura 2 – (a) grandes turbilhões formados sobre uma superfície homogênea de floresta. (b) 

circulações locais numa região de contraste entre floresta e pastagem. Fonte: Silva Dias (2006). 

 

  

Em contrapartida há estudos os quais indicam que diferentes elevações e diferentes 

vegetações também diferenciam a precipitação. Segundo Carey et al. (2002), chove 

aproximadamente 20% a mais em regiões elevadas com floresta do que em regiões baixas 

desmatadas. 

No caso dos impactos em escala local e regional, a fragmentação pode promover a 

dessecação da floresta através do fenômeno “brisa de vegetação” (Fig. 3). 

 

 

Figura 3 – Brisa de Vegetação: microcélulas formadas pelos movimentos de convecção (ascendência 

do vapor d’água sobre o pasto para se condensar e formar nuvens), advecção (movimentos 

horizontais) e subsidência (descendência de ar seco sobre a floresta). A ocorrência de nuvens sobre 
áreas desflorestadas e ausência de umidade sobre a floresta, projeta cenários de savanização. Fonte: 

Cochrane e Laurance (2008). 

 

 

3.4.1 A questão da savanização 

 Uma síntese dos últimos resultados do IPCC indica que haverá, no decorrer deste 

século, aumento de temperatura por todo o planeta, sendo mais severo sobre os continentes do 

que sobre os oceanos e aumento do nível dos oceanos. No caso da Amazônia, todos os 

modelos projetam aumento de temperatura, mas não concordam entre si com respeito às 

alterações no regime de chuvas. Há modelos climáticos os quais fazem projeções de 

b) a) 
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savanização da Amazônia, uns com menor outros com maior intensidade, mas todos 

convergem no que diz respeito à alteração do bioma (CÂNDIDO et al., 2007). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Não se pode desprezar o sinergismo entre fogo, uso da terra e clima. Em resumo, a 

Amazônia pode apresentar vulnerabilidade socioeconômica e ambiental significativa às 

mudanças climáticas. Torna-se um imperativo estratégico, portanto, o conhecimento científico 

dos possíveis impactos das mudanças climáticas projetadas para ocorrer neste século em todos 

os setores, sistemas e regiões do país, especialmente sobre a agricultura, recursos hídricos, 

energias renováveis, saúde humana, ecossistemas e biodiversidade, zonas costeiras, cidades e 

indústria. A partir desse conhecimento, podem-se identificar nossas principais 

vulnerabilidades às mudanças climáticas, elaborar e implementar políticas públicas para 

redução dessas e aumento da capacidade adaptativa da população, da economia e, na medida 

do possível, do ecossistema amazônico.  
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RESUMO 
 

A importância nutricional do consumo de peixes, relacionada aos benefícios potenciais a 

saúde, é estritamente relacionada à presença de ácidos graxos essenciais. Cavala, serra, sarda, 

xaréu e timbira são espécies muito comercializadas no mercado Ver-o-peso, na cidade de 

Belém, Pará, sendo importantes constituintes da dieta desta região, no entanto, dados 

referentes à composição nutricional destas espécies são escassos. Desta forma, se faz 

necessário avaliar a composição nutricional das espécies comercializadas na região norte, 

destinadas ao consumo pela população. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade 

nutricional, baseada nos teores de lipídios e perfis de ácidos graxos destas espécies. A 

composição de ácidos graxos foi determinada pela conversão de ácidos graxos em ésteres 

metílicos, utilizando cromatografia gasosa. Após a quantificação de todos os AG, foi feita a 

avaliação nutricional das espécies de peixes, com base em índices nutricionais recomendados 

pelos organismos oficiais de saúde. Os resultados mostraram variações na composição 

lipídica das espécies analisadas. A sarda apresentou o maior conteúdo de lipídios dentre todas 

as espécies, com um valor médio de 8,05 ± 2,84g/100g, o que a caracteriza como um peixe 

com alto teor de gordura, enquanto a espécie timbira apresentou a menor teor lipídico dentre 

as espécies analisadas. Os perfis de ácidos graxos das espécies foram caracterizados por altas 

proporções de ácidos graxos saturados, com menores concentrações de monoinsaturados e 

razão de ácidos graxos poliinsaturados n3/n6 elevada. No entanto, a espécie cavala constituiu 

uma exceção, exibindo um perfil com predominância de ácidos graxos poliinsaturados e 

menor proporção de saturados. As cinco espécies exibiram um padrão similar, com altas 

concentrações de ácido palmítico, docosahexaenóico e oleico. A cavala exibiu um padrão com 

teores elevados de ácidos graxos ômega 3. Desta forma, uma elevada razão n3/n6 apresentada 

pelas espécies, as caracteriza como um elemento de relevância nutricional e qualidade lipídica 

adequada. 

 

Palavras-chave: Peixes. Lipídios. Ácidos graxos. Composição nutricional. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A importância nutricional do consumo de peixes, relacionada aos benefícios potenciais 

á saúde, é estritamente relacionada à presença de ácidos graxos essenciais (SIDHU, 2003). Os 

peixes são fonte de uma variedade ilimitada de ácidos graxos com efeitos benéficos a saúde 

humana, incluindo a prevenção de doenças cardiovasculares e de caráter inflamatório 
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(BAYIR ET AL., 2006; SIDHU, 2003). Estes benefícios se devem, particularmente, aos 

ácidos graxos da série ômega 3, eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA), cujos 

dados obtidos em estudos epidemiológicos e experimentais apontam os efeitos 

antiinflamatórios destes ácidos graxos, como a prevenção do câncer, redução do risco de 

doenças coronarianas e decréscimo da progressão de arteriosclerose em pacientes 

coronarianos (CALDER, 2012; SIMOPOULOS, 2002; HARRIS ET AL., 2008).  

De modo geral, a dieta ocidental apresenta alta quantidade de ácidos graxos saturados 

e baixa quantidade de ácidos graxos poliinsaturados (KROMHOUT, 2001). Além disso, o 

consumo de peixes como parte da dieta é considerado baixo, além da carência de informações 

adequadas aos consumidores sobre os valores nutricionais deste alimento. Muitas espécies de 

peixes marinhos são reconhecidamente fontes adequadas de EPA e DHA (KONG et al. 2008), 

no entanto, a composição em lipídios totais e ácidos graxos de peixes varia de acordo com 

diversos parâmetros, como a localização geográfica e época de captura (LUZIA et al., 2003).  

Na região norte do Brasil, o estado do Pará ocupa a segunda posição como maior 

produtor de pescado entre os estados brasileiros (BRASIL, 2010), desta forma, o peixe 

assume importância relevante nesta região. Dentre os peixes mais comercializados no 

mercado Ver-o-peso, no estado do Pará, estão os pertencentes às famílias escombridade e 

escomberosocidae, como sarda, cavala e serra, que foram foco de muitos estudos realizados 

em outras regiões a respeito da composição em ácidos graxos destas espécies. No entanto, 

dados referentes à composição em ácidos graxos de peixes comercializados nesta região são 

escassos. Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar a composição em ácidos 

graxos de peixes regularmente consumidos pela população amazônica, tendo em vista a 

escassez de dados referentes a estes compostos nas espécies capturadas nesta região.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostras  

 

Amostras de cinco espécies de peixes da região norte do Brasil foram analisadas 

quanto a sua composição em ácidos graxos. Caranx ignobilis (xaréu), cavala (Scomberomorus 

cavalla), sarda (Scomber scombrus), timbira (Oligoplites palometa) e serra (Scomberomorus 

brasiliensis) foram adquiridos do mercado consumidor Ver-o-peso, no estado do Pará. As 

coletas foram realizadas nos meses de maio, junho e agosto com procedimento padrão, as 

quais foram feitas em diferentes períodos ao longo dos meses descritos, totalizando 4 (quatro) 
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lotes para cada espécie, com média de cinco (5) peixes em cada lote. Imediatamente após a 

coleta, os peixes foram acondicionados em embalagens isotérmicas, com gelo, e transportados 

imediatamente até o laboratório, onde foram, então, filetados. Mais precisamente, a porção 

comestível dos peixes foi definida como filés, isto é, a carne sem pele e vísceras. Após a 

obtenção dos filés, estes foram envolvidos em filmes plásticos e armazenados a -18 ºC até o 

momento das análises. No início de cada análise, as amostras foram descongeladas e 

homogeneizadas em miniprocessador Black&Decker modelo HC31. As amostras foram 

retiradas de diferentes regiões dos filés descongelados, e todas as análises foram realizadas no 

Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pará, Brasil. 

 

2.2 Análises da composição centesimal 

 

2.2.1 Determinação dos teores de umidade e lipídios totais 

 

Os teores de umidade foram determinados por secagem em estufa a 105°C, até peso 

constante, de acordo com o método 932.12 da AOAC (1997). Os teores de lipídios totais 

foram determinado pelo método Soxhlet, utilizando éter de petróleo como extrator, de acordo 

com o método 922.06 da AOAC (1997). 

 

2.3 Análise dos ácidos graxos 

 

A composição de ácidos graxos foi determinada pela conversão de ácidos graxos em 

ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME’s) com base no método proposto por Rodrigues et 

al. (2010) utilizando cromatografia gasosa (Varian modelo CP 3380) e detecção por ionização 

de chama. Foi utilizado coluna capilar CP-Sil 88 (comprimento 60 m, diâmetro interno 0,25 

mm, espessura 0,25 mm; Varian Inc., EUA). As condições de operação foram: hélio como gás 

de arraste com vazão de 0,9 mL / min, detector FID a 250 °C, injetor (split razão de 1:100) a 

245 °C, um volume de injeção de 1 ml. A temperatura programada da coluna foi: 4 min a 80 

°C e um aumento subsequente para 220 °C a 4 °C/min. O tempo de retenção e a área de cada 

pico foram calculados utilizando a Estrela Varian 3.4.1 software. Os resultados foram 

expressos em porcentagem relativa do total de ácidos graxos. 

2.4 Determinação da qualidade nutricional  
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Após a quantificação de todos os AG, foi feita a avaliação nutricional das espécies de 

peixes, com base em índices nutricionais recomendados pelos organismos oficiais de saúde: 

FAO e Institute of Medicine of  the  National Academies of Sciences dos EUA (IMNAS). O 

índice de aterogenicidade (IA) e o índice de trombogenicidade (IT) foram calculados usando 

as seguintes equações, propostas por Ulbricht e Southgate (1991): 

(IA) = [(C12:0 + (4 x C14:0) + C16:0)]/(ΣAGMI + Σω6 + Σω3);  

(IT) = (C14:0 + C16:0 + C18:0)/[(0,5  x  ΣAGMI)  +  (0,5  x  Σω6  +  (3  x  Σω3)  +  

(Σω3/Σω6)] 

2.5 Análise estatística 

 

Os resultados das análises físicas e químicas foram submetidos a análise de variância e 

teste complementar de comparação de médias, de Tukey, utilizando o Software Statistica® 

versão 7.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Teores de umidade e lipídeos 

 

Os teores de umidade e lipídeos totais estão descritos na tabela 1. Para cada espécie de 

peixe, os resultados são apresentados por lotes. 

O conteúdo de umidade das espécies variou de 73,84±0,08 a 80,58±0,09 g/100g.  A 

cavala, o xaréu e o timbira apresentaram elevados conteúdos de umidade, sendo que esta 

última espécie apresentou o maior conteúdo de umidade encontrado neste estudo, com um 

valor máximo de 80,58 ± 0,09g/100g. Embora valores descritos pela literatura sejam escassos 

para esta espécie, altos valores de umidade estão de acordo com o conteúdo médio descrito 

típico de espécies da família carangidae, como observado por Xu et al. (2009) que obtiveram 

valor médio de 78g/100g para Caranx ignoblis.  

 

 

Tabela 1. Teores médios de umidade e lipídios das espécies do estudo. 

Amostra Umidade (g/100g)
* 

Lipídios(g/100g)
* 

Sarda 71,40 ±3,47
a 

8,05±3,27
a 

Serra 76,31 ±1,57
b 

3,38±2,29
b 

Xaréu 77,23 ±2,68
b,c 

2,45±1,53
b 

Cavala 77,08 ±0,49
b,c 

1,83±0,93
b 
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Timbira 78,29 ±1,82
c 

1,53±0,79
b 

*Média dos quatro lotes para cada espécie analisado em triplicata ± desvio padrão. Valores médios com letras 

diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si (P<0,05). 

 

 

Os resultados mostraram variações na composição lipídica das espécies analisadas. As 

espécies pelágicas teleósteas sarda e serra apresentaram conteúdo lipídico maior que 6g/100g 

em base úmida. O tecido muscular da sarda apresentou o maior conteúdo de lipídios dentre 

todas as espécies, com um valor médio de 8,05 ± 2,84g/100g. Os valores para esta espécie 

variaram de um mínimo de 5,18 ± 0,03 a um valor máximo de 11,85 ± 0,05g/100g. 

Resultados semelhantes foram descritos por Spitz et al. (2010), que encontraram conteúdo em 

lipídios de 10, 5g/100g. Por apresentar um elevado conteúdo lipídico, a sarda pode ser 

classificada como um peixe com alto teor de gordura, segundo a classificação de Ackman 

(1989) e Kołakowska et al. (2003), uma vez que os peixes pertencentes a esta espécie, 

analisados neste estudo, apresentaram teor médio maior que 8g/100g de lipídios. 

O teor médio de lipídios para a serra (3,38g/100g) encontra-se dentro dos valores 

descritos na literatura para peixes da família Scomberesocidae. Nazemroaya, Sahari e Rezaei 

(2009) obtiveram resultados para lipídios totais em Scomberomorus commersoni que 

variaram entre 3,89g/100g e 6,35g/100g. Os teores lipídicos encontrados para o xaréu, que 

variaram de 0,93 ± 0,007 a 4,08 ± 0,01g/100g, são semelhantes aos registrados por outros 

autores para algumas espécies de peixes da família carangidae. Para Parastromateus Níger, 

Chedoloh et al. (2011) reportaram lipídios da porção muscular de 2,58g/100g. 

Os lotes de timbira e cavala analisados apresentaram conteúdo lipídico semelhante. 

Dados disponíveis na literatura são escassos quanto ao conteúdo lipídico de timbira, e os 

resultados deste estudo demonstram que esta espécie apresenta baixo conteúdo lipídico.  

Os valores encontrados refletem não só as variações individuais, mas também as 

diferenças entre espécies e famílias. A composição química da fração comestível dos peixes 

pode variar de espécie para espécie e dentro da mesma espécie, devido a fatores extrínsecos 

e intrínsecos, como sexo, idade, época do ano, habitat, e dieta, entre outros fatores 

(PIGGOTT; TUCKER, 1990; LUZIA et al., 2003).  

 

3.2 Perfis de ácidos graxos 

  

 O presente estudo constituiu uma primeira abordagem quanto ao conhecimento dos 

perfis de ácidos graxos da fração lipídica de espécies marinhas e de água doce 
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comercializadas no mercado Ver-o-peso, no estado do Pará, Brasil. Os perfis de ácidos graxos 

e a qualidade nutricional do perfil lipídico avaliada por diferentes índices estão descritos nas 

tabelas 2 e 3, respectivamente. 

  

Tabela 2. Perfis de ácidos graxos (%) das espécies sarda, serra, cavala, xaréu e timbira. 

Ácidos graxos Teores (%) 

Serra Timbira Xaréu Sarda Cavala 

C14:0 6,34 15,81 4,31 7,48 1,40 

C14:1 Nd 0,87 0,69 0,46 0,26 

C16:0 35,67 33,72 39,27 33,03 23,32 

C16:1 8,48 14,45 8,22 8,80 1,80 

C18:0 7,44 4,61 10,81 9,15 0,06 

C18:1 4,60 3,18 12,61 20,34 16,93 

        C18:1    vaccênico Nd Nd 1,74 3,93 2,18 

C18:2 ω-6  1,70 1,35 1,30 1,06 4,22 

C18:3 ω-3  Nd Nd 0,18 0,33 0,74 

C20:0 Nd Nd 0,33 0,31 0,08 

C20:1 Nd Nd 0,41 1,03 0,19 

C20:2 Nd Nd 0,07 0,09 Nd 

C20:3 Nd Nd 0,09 0,12 Nd 

C20:4 Nd Nd Nd Nd Nd 

C22:0 4,40 3,32 1,95 Nd Nd 

C22:1 Nd Nd 2,24 1,50 11,07 

C20:5 9,64 6,62 3,67 6,81 9,49 

C24:0 Nd Nd 0,08 0,60 Nd 

C24:1 Nd Nd 0,59 0,09 Nd 

C22:6 21,72 16,05 11,45 4,85 28,25 

Ʃ SFA 53,85 57,47 56,76   50,57 24,86 

 Ʃ MUFA 13,08 18,5 26,51 36,15 32,42 

Ʃ PUFA 33,06 24,03 16,74 13,27 42,71 

RAZÃO P/S 0,61 0,42 0,29 0,26 1,71 

Ʃ ω6 1,70 1,35 1,46                                               1,27 4,22 

Ʃ ω3 31,36 22,67 15,3 8,99 38,48 

Ʃ SFA: soma dos ácidos graxos saturados; Ʃ MUFA: soma dos ácidos graxos monoinsaturados; Ʃ PUFA: soma 

dos ácidos graxos poliinsaturados. 

 

 Os perfis de ácidos graxos das espécies foram caracterizados por altas proporções de 

ácidos graxos saturados, com menores concentrações de monoinsaturados e razão de ácidos 

graxos poliinsaturados w3/w6 elevada. No entanto, a espécie cavala constituiu uma exceção, 
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exibindo um perfil com predominância de ácidos graxos poliinsaturados e menor proporção 

de saturados. 

 As cinco espécies exibiram um padrão similar, com altas concentrações de ácido 

palmítico (C 16:0), docosahexaenóico (C 22:6) e oleico (C 18:1). A predominância dos ácidos 

graxos saturados (SFA) foi principalmente devido aos altos valores de ácido palmítico (C 

16:0), contribuindo com aproximadamente 70% do conteúdo total de SFA nos peixes 

estudados. O maior teor deste ácido graxo foi observado no xaréu (44,18%). Uma maior 

prevalência no grau de saturação de lipídeos em peixes é observada em regiões de 

temperaturas mais elevadas, uma vez que nestas regiões, os organismos aquáticos não 

necessitam aumentar seu grau de insaturação de lipídeos, como estratégia para adaptar a 

fluidez e permeabilidade de suas membranas às flutuações de temperatura da água, 

especialmente em regiões frias (HENDERSON; TOCHER, 1987). 

 O ácido oleico foi o ácido graxo monoinsaturado dominante em cavala, sarda e xaréu, 

com as concentrações mais elevadas presentes nas espécies cavala e sarda, respectivamente. 

Este ácido graxo tem origem exógena e usualmente reflete o padrão alimentar dos peixes 

(ACKMAN, 1989). Outro monoinsaturado abundante foi o palmitoleico (C 16:1), estando 

presente em baixas quantidades apenas na espécie cavala. 

 Dentre os ácidos graxos poliinsaturados, os pertencentes à série ômega 3, ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA), apresentaram-se em maiores 

concentrações. Em comparação com as outras espécies do estudo, a cavala exibiu um padrão 

com teores elevados de ácidos graxos ômega 3 sobre o percentual do total de ácidos graxos. 

Peixes com teores elevados de EPA e DHA têm sido sugeridos como componentes-chave 

para uma dieta humana saudável (ABD RAHMAN et al., 1995). As espécies serra e cavala 

exibiram os teores mais elevados de EPA e DHA, portanto, podem ser consideradas fontes 

adequadas destes ácidos graxos. Níveis significantes destes ácidos graxos ômega 3 nestas 

espécies indicam que elas podem ser usadas para suplementar ácidos graxos essenciais na 

dieta humana. 

 O DHA foi, ainda, o ácido graxo predominante na espécie cavala, contribuindo com 

66,16% do total de ácidos graxos poliinsaturados, o que possibilitou que a razão 

poliinsaturados/saturados (P/S) ficasse dentro da ideal para esta espécie, uma vez que esta 

razão foi maior que 0,45%.  

 

Tabela 3. Índices de qualidade nutricional das espécies do estudo. 
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 w3/w6 IA IT HH 

Serra 18,45 1,37 0,41          0,89 

Timbira 16,79 2,28 0,57 0,55 

Xaréu 10,47 1,30 0,77 0,67 

Sarda 7,07 1,35 0,68 0,82 

Cavala 9,11 0,38 0,17 2,41 
w3/w6: razão ômega 3/ômega 6; IA: Índice de aterogenicidade; IT: Índice de trombogenicidade; HH: Relação 

entre ácidos graxos hipocolesterolêmicos/hipercolesterolêmicos 

 

  

  Os valores para a razão w3/w6 também foram elevados, o que caracteriza a fração 

lipídica de todas as espécies como um elemento de relevância nutricional e um índice de 

qualidade lipídica. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 atuam como precursores de 

substâncias com propriedades antiaterogênicas e antitrombogênicas, atuando, portanto, na 

prevenção de doenças crônicas inflamatórias e doenças cardiovasculares, a exemplo de 

doenças coronárias, como demonstrado por estudos clínicos e epidemiológicos 

(SIMOPOULOS, 1991; HARRIS; POSTON; HADDOCK, 2007). 

Em relação aos índices de aterogenicidade e trombogenicidade, baixos índices 

estiveram presentes em todas as espécies, porém a cavala mostrou-se a mais adequada do 

ponto de vista nutricional, pois apresentou maior quantidade de ácidos graxos anti-

aterogênicos. Consequentemente, maior é o potencial de prevenção ao aparecimento de 

doenças coronarianas. Quanto menores os valores destes índices, maior é a quantidade de AG 

anti-aterogênicos presentes (TURAN et al., 2007). Estes dados indicam que o consumo das 

espécies deste estudo pode auxiliar na prevenção do aparecimento de doenças coronarianas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostram que as espécies estudadas são fonte adequada de 

ácidos graxos ômega 3, e podem, portanto, ser utilizadas como parte de uma dieta humana 

saudável, uma vez que podem atuar beneficamente sobre uma variedade de fatores biológicos 

associados a doenças cardiovasculares. EPA e DHA apresentaram-se em maiores 

concentrações, especialmente na cavala, na qual a razão poliinsaturados/saturados ficou 

dentro da ideal, enquanto o ácido palmítico foi o ácido graxo saturado predominante nas 

espécies serra, timbira, xaréu e sarda. Todas as espécies apresentaram ácidos graxos 

essenciais, que são benéficos a saúde. Os dados sobre a composição química e de ácidos 
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graxos poderão ser utilizados como base para futuras pesquisas relacionadas aos peixes 

comumente comercializados na região norte e seus benefícios a saúde humana. 
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RESUMO 
 

O gafanhoto Cornops aquaticum (Bruner, 1906) (Orthoptera: Acrididae) desenvolve o seu ciclo vital 
na macrófita aquática Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. (Ponteriaceae). O Parque Estadual do 

Utinga localizado na cidade de Belém, Estado do Pará apresenta os lagos Bolonha e Água Preta que 

são responsáveis pelo abastecimento dos municípios de Belém e Ananindeua. Os referidos lagos 
sofrem constantes infestações por macrófitas, principalmente pela espécie  Eichhornia crassipes que 

ocupa grandes extensões de área nos mesmos. O objetivo deste estudo foi determinar o número de 

estádios ninfais de C. aquaticum a partir do desenvolvimento de gafanhotos imaturos até chegarem ao 

estágio adulto. Para a realização destes estudo foram realizadas coletas em colônias de E. crassipes no 
Lago Água Preta, onde foram capturadas 12 imaturos (ninfas) recém-eclodidas, com o auxílio de uma 

rede entomológica. As ninfas de C. aquaticum capturadas em campo foram criadas em béqueres de 

250 mL forrados com algodão, contendo uma folha da E. crassipes e tampado com papel filme PVC, a 
fim de se determinar os estádios ninfais dessa espécie de gafanhoto.  Após a análise dos resultados, 

constatou-se que C. aquaticum apresentou desenvolvimento distinto entra ambos os sexos (machos e 

fêmeas), tendo em vista que os machos alcançaram o estágio adulto em média aos 46 dias e tiveram 
apenas 5 estádios ninfais, enquanto que as fêmeas se desenvolveram em média até a fase adulta em 

58,2 dias  e obtiveram nesse período de 5 a 6 estádios ninfais. Portanto, ficou evidente que os 

gafanhotos machos se desenvolvem mais cedo e necessitaram de menos estádios ninfais do que as 

fêmeas. Tal evidência pode estar realizada a uma estratégia evolutiva de C. aquaticum , pois as fêmeas 
ao chegarem à maturação sexual após os machos irá garantir que as mesmas  tenham parceiros 

sexualmente desenvolvidos prontos para realização da cópula e continuidade da espécie. 

 

Palavras-chave: Gafanhoto. Cornops aquaticum. Desenvolvimento ninfal. Parque Estadual do 

Utinga. Amazônia Oriental.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cornops aquaticum é um gafanhoto semiaquático, neotropical, que pode ser 

encontrado desde o sudeste do México até o centro da Argentina e Uruguai (ADIS et al., 

2007). Essa espécie possui porte médio de 2.5 a 3.0 cm de comprimento, com coloração verde 

escura e faixa pós-ocular preta e amarela que se estende nas laterais do corpo (LHANO et al., 

2005). C. aquaticum desenvolve seu ciclo de vida associado às populações de macrófitas 

aquáticas pertencentes à família Pontederiaceae, entretanto, mostra grande especificidade 
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alimentar e hospedeira, principalmente, aos gêneros Eichhornia Kunth e Pontederia L. 

(Ferreira & Vasconcelos-Neto, 2001). É um gafanhoto que possui oviposição endofítica 

(ZOLESSI, 1956) e apresenta uma série de adaptações para o ambiente aquático (BENTOS-

PEREIRA & LORIER, 1991), pois vivem sob plantas flutuantes, principalmente das 

espécies Eichhornia crassipes (Mart.) Solms e Eichhornia azurea (Sw.) Kuntl (Bennet 1970, 

Mitchell & Thomas 1972). Apesar de ser indicado para o controle biológico de E. crassipes , 

pouco se sabe sobre o uso deste gafanhoto e de suas plantas hospedeiras (BENNETT & 

ZWOLFER 1969, SILVEIRA, GUIDO & PERKINS 1975). 

Este trabalho objetivou realizar um estudo sobre o número de estádios em imaturos 

(ninfas) de C. aquaticum na Amazônia Oriental em populações oriundas do Lago Água Preta, 

Parque Estadual do Utinga, na cidade de Belém , Estado Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As coletas de imaturos (ninfas) de C. aquaticum foram realizadas no Parque Estadual 

do Utinga (PEUt), situada na Região Metropolitana de Belém (01º26’02’’S, 48º26’47’’W). 

Atualmente o PEUt é instituído como unidade de proteção integral e é gerenciado pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). O Parque possui uma área de 1.340 hectares 

que abriga uma rica fauna e flora silvestre remanescente, além de apresentar os Lagos 

Bolonha e Água Preta, os quais abastecem mais de 1 milhão de habitantes, dos municípios de 

Belém e Ananindeua (BRITO, 2009). 

Foram feitas duas excursões no mês de agosto de 2013 no Lago Água Preta para a 

coleta de espécimes de C. aquaticum em estágios de imaturos (ninfas) (Figura 1). Durante as 

excursões foi utilizado um barco com motor de popa que conduziu a equipe de coletores até 

as colônias de E. crassipes no lago. Para captura das ninfas foram utilizadas redes 

entomológicas que eram passadas na porção aérea das macrófitas (fora d’água). Em seguida 

era feita a retirada das ninfas manualmente da rede entomológica e introduzidas em sacos 

plásticos de 2kg contendo uma folha. Todo material coletado foi acondicionado em caixas 

térmicas de poliestireno para serem transportados vivos até o laboratório. 
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Figura 1 – Imaturo (ninfa) de C. aquaticum. 

 

Todo o material coletado foi transportado para a Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), onde foi feito o experimento para obtenção  do número de estádio ninfais em C. 

aquaticum. O teste foi realizado em um insetário telado mantido as condições naturais de 

temperatura e umidade. O experimento consistiu em submeter/introduzir 10 imaturos (ninfas) 

em béqueres de 250mL, forrados com chumaço de algodão umedecido em água, tampado 

com filme plástico (PVC) e no interior deste foi introduzida uma folha (ou parte) de E. 

crassipes (NUNES, 1989). Os béqueres foram dispostos em bandejas com água, para que o 

nível térmico fosse mantido no interior dos mesmos. O teste teve duração de 

aproximadamente 2 meses com observações todos os dias em que eram anotados se a folha 

foi consumida e, quanto a remoção das exúvias, caso as ninfas tivessem sofrido processo de 

muda. Nesses dias foram feitas as trocas dos béqueres e das plantas correspondentes a cada 

teste, além da remoção dos gafanhotos mortos durante o experimento. 

As anotações feitas se referiam ao número de dias em que os imaturos permaneciam 

vivos, se alimentando e realizando a ecdise (muda). Os gafanhotos mortos, durante o 

experimento foram preservados em Eppendorfs com álcool a 80%. Para o teste realizado foi 

feita uma repetição para confirmação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização do experimento 70% dos imaturos (ninfas) de C. aquaticum 

chegaram a estágio de adulto, 10% sobreviveram até o 2º estádio ninfal, 10% até 3º estádio e 

outros 10% se desenvolveram até o 4º estádio. Dos indivíduos sobreviventes 50% eram são do 

sexo feminino e 20% do masculino (Tabela 1). O tempo de desenvolvimento de C. aquaticum 

de ninfa até adulto foi em média de 54,1 dias (±10,1 dias), sendo que as fêmeas levaram em 

média 58,2 dias (±5,3 dias) para chegar até a fase adulta enquanto os machos se 
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desenvolveram em 46 dias (±2,8 dias). Esses resultados corroboram com os estudos de Adis 

& Junk (2003) e Braga et al. (2011), em lagos de várzea sazonal na Amazônia Central e 

Franceschini et al. (2007) na Argentina, que obtiveram resultados semelhantes com 

populações de C. aquaticum que desenvolviam seus ciclos vitais em E. crassipes e E. azurea. 

Quanto ao número de estádios ninfais, foi constado que C. aquaticum se desenvolve 

do estágio de ninfa (período ninfal) até a fase de adulto com 5 a 6 estádios ninfais. Entretanto 

as fêmeas completaram seu desenvolvimento com 6 estádios, porém os machos se 

desenvolveram em 5 estádios, ou seja machos atingem a fase adulta com menos estádio 

ninfais e consequentemente em um menor  tempo (número de dias) (Tabela 1). O 

desenvolvimento de machos de C. aquaticum com 5 estádios ninfais e fêmeas 6 estádios 

também foi observado por Adis & Junk (2003) e Franceschini et al. (2007), na Amazônia 

Central e Argentina, respectivamente. Todavia, estudos de Hill & Oberholzer (200) em um 

lago artificial na África do Sul, indicaram que C. aquaticum podem apresentar 5 ou 6 estádios 

ninfais para machos e 6 ou 7 para fêmeas, contudo Braga (2008) na Amazônia Central, 

observou que machos desse mesmo gafanhoto se desenvolvem com 5 ou 6 estádios enquanto 

que as fêmeas chegam a fase adulta com 5, 6 ou 7 estádios. 

 

Tabela 1 – Número de dias e estádios ninfais de C. aquaticum (F = feminino; M = masculino; X= 
indefinido). 

Ninfa Dias Estádio Sexo 

1 57 6º F 

2 21 2º X 

3 63 6º F 

4 51 6º F 

5 64 6º F 

6 52 4º X 

7 37 3º X 

8 56 6º F 

9 48 5º M 

10 44 5º M 

 

 

Também, foi observado o tempo de desenvolvimentopara cada estádio ninfal de C. 

aquaticum. Constatou-se que as ninfas de C. aquaticum levaram de 7 – 16 dias (9,5; ±2,5 

dias) para atingir o 1º estágio, 7 – 10 dias (9,1; ±1,4 dias) para alcançar o 2º estágio, 8 – 11 
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dias (9,2; ±1,0 dias) para chegar ao 3º estágio, 7 – 10 dias (8,8; ±1,0 dias) para o 4º estágio, 9 

– 12 dias (10,1; ±1,4 dias) para o 5º estágio e 11 – 13 dias (12,0; ±0,7 dias) para o 6º estágio 

(Tabela 1 e Figura 1). 

 

Figura 2 – Número de dias em que ocorre cada estádio dos imaturos (ninfas) de C. aquaticum. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Na espécie do gafanhoto semi-áquatico Cornops aquaticum cujas populações estão 

estabelecidas no Lago Água Preta, os machos se desenvolvem em menos dias que as fêmeas, 

apresentando respectivamente 5 e 6 estágios ninfais.  
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RESUMO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no condomínio Zeus’ Garden, localizado no bairro do marco em 
Belém do Pará. Teve como foco o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares, e objetivou 

desenvolver um diagnóstico deste gerenciamento no condomínio, analisando suas potencialidades e 

dificuldades, com vistas a uma futura implantação de um sistema de coleta seletiva no mesmo. O que 
se justifica pela importância que os resíduos sólidos representam para os núcleos urbanos enquanto 

grande gerador de impactos ambientais, e pela necessidade de se sensibilizar a população acerca do 

seu papel de cidadão enquanto ator fundamental para o desenvolvimento de um adequado 

gerenciamento e tratamento dos resíduos sólidos domiciliares na cidade de Belém-PA. Foi utilizado 
como metodologia a aplicação de questionários, entrevistas e análise dos resultados; o que mostrou um 

grande potencial para a implantação deste tipo de coleta no condomínio, já que os resultados 

apontaram para uma disponibilização de boa parte dos moradores para se adaptar a um novo modelo 
de separação do lixo produzido nos apartamentos; sendo necessário apenas o desenvolvimento de uma 

sensibilização e adequação do sistema atualmente utilizado pelos moradores e funcionários. Dessa 

forma, observa-se que as informações coletadas foram bastante relevantes e o presente diagnóstico tem 
potencial para ser replicado em outros locais, com vistas a implementar a coleta seletiva, além de 

sensibilizar o poder público acerca do seu papel enquanto gestor para a necessidade crescente de se 

pensar nos resíduos não apenas como lixo, mas como um recurso que pode ser utilizado em prol da 

sociedade e do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Resíduos sólidos, lixo, coleta seletiva, condomínio. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A urbanização e o desenvolvimento delinearam o bairro do Marco
6
 nos últimos anos. 

Os condomínios verticais de cinco pavimentos perderam espaço para os espigões de mais de 

20 pavimentos que a cada dia toma conta da paisagem do bairro, como é o caso do edifício 

Zeus' Garden, com 23 andares e 46 unidades, próximo a principal avenida do bairro, Avenida 

Almirante Barroso, cuja crescente infraestrutura urbana contribuiu como polo atrativo de 

comércio e serviços bastante variados para a infraestrutura organizada e bem distribuída em 

sua maior parte, principalmente com relação à malha viária que liga diretamente o bairro do 

Marco ao centro da cidade (SANTA-ROSA, 2011). 

 

                                                        
6 Que recebe esse nome por se localizar no Marco da Légua Patrimonial, localizado entre a periferia e o centro. 
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    Figura 1 - Localização do Ed. Zeus Garden, no bairro do Marco. Fonte: Google Hearth. 

 

A partir da década de 1980, período de intensa urbanização vivido no país, a 

integração da questão dos resíduos sólidos ganha força nos debates sobre saneamento no 

Brasil, devido ao agravamento dos problemas socioambientais urbanos decorrentes da 

destinação inadequada de resíduos sólidos. Atualmente, a maioria dos centros urbanos 

encontra dificuldades em dispor corretamente seu lixo no solo. A Coleta Seletiva têm se 

mostrado um instrumento de gestão ambiental participativa na recuperação de material 

reciclável para fins de reciclagem, oportunidade de geração de trabalho e renda. Bem como a 

redução da disposição de lixo nos aterros sanitários e dos impactos ambientais decorrentes 

(IPEA, 2010) 

A gestão de resíduos é uma atividade essencialmente municipal. Entretanto não são 

comuns por demandarem tecnologia e pessoal, prevalecendo o princípio do "poluidor-

pagador
7
”.  Isso significa dizer que "cada gerador é responsável pela manipulação e destino 

final de seu resíduo". Cabe notar que inicialmente as leis ambientais no Brasil eram unificadas 

com outras leis, como por exemplo a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/91) e a 

Constituição Federal de 1988. No entanto, somente com a Política Nacional de Gestão de 

Resíduos Sólidos – PNGRS (Lei 12.305/2010) começou a se formatar de maneira a atender as 

demandas envolvidas da questão dos resíduos sólidos urbanos, ressaltado pelo movimento 

ambientalista internacional (MONTEIRO, 2001). 

                                                        
7 Estabelecido na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/8/1981) 
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De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de 

Belém – PGRS, a cidade produz aproximadamente 908 ton/dia de resíduos sólidos, incluindo 

resíduos oriundos de coleta domiciliar, feiras e mercados, comércio e resíduos hospitalares, o 

que representa uma produção de aproximadamente 651 gramas/habitante/dia. Ainda segundo 

a PGRS, destas 908 toneladas coletadas diariamente em Belém, estima-se que entre 10 e 15%, 

são provenientes das feiras e mercados e distritos administrativos, pois em muitos casos são 

coletados juntamente com resíduos domiciliares na área a qual a feira está instalada.  

(MONTEIRO, 2001). 

A área do Aterro Controlado do Aurá, arrendada pelo Município, recebe, além dos 

resíduos gerados Belém, resíduos dos municípios de Ananindeua e Marituba. Estima-se que 

sejam depositados no Aterro Sanitário do Aurá três milhões e duzentas mil toneladas de 

resíduos, distribuídos em 10 Células. A taxa de recebimento diária de resíduos é da ordem de 

1.900 toneladas, sendo 1.300 ton/dia de resíduos domésticos; 600 ton/dia de resíduos 

advindos da construção civil (IBGE, 2010). 

De acordo com os dados do IBGE (2010) a coleta de lixo domiciliar é feita 

regularmente pela Secretaria de Saneamento - SESAN, com cobertura de 97% dos domicílios. 

Os 3% restantes dizem respeito, por exemplo, aos resíduos jogados em terrenos baldios e ao 

material lançado às margens dos canais este último, aliás, é um dos principais problemas 

enfrentados pela Secretaria, para manter a cidade limpa (OLIVEIRA, 2012) 

O projeto de coleta seletiva em Belém iniciou em 1996 a partir do Projeto de 

Biorremediação do Aterro Sanitário do Aurá que objetivava a minimização dos impactos 

ambientais negativos sobre o ecossistema, solo e recursos hídricos, bem como promover a 

organização dos catadores que viviam no lixão (OLIVEIRA, 2012). 

Em 1997, foram cadastrados 608 catadores que trabalhavam em condições sub-

humanas no aterro. Nos anos de 1998 e 1999, por mudanças políticas não houve continuidade 

nas ações. Somente no ano de 2001, foi criada a Cooperativa de Trabalhadores Profissionais 

do Aurá (COOTPA), com objetivo de organizar os trabalhadores.  No entanto, dos catadores 

cadastrados, apenas 18% estavam vinculados a COOTPA, que por questão política da 

administração não conseguiu absolver a mão de obra dos catadores (TAKEDA, 2002). 

 Dos anos de 2003 a 2010 houveram tentativas de novos projetos, tais como a 

implantação de Postos de Integra Voluntária – PEV’s; a modalidade porta-a-porta por meio 

dos “carrinhos de metalon”. Entretanto a falta de preparação da população para realizar a 

separação adequada dos resíduos domésticos gerados foi o fator principal para que os projetos 
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não tivessem continuidade. Atualmente, o projeto é desenvolvido pela Associação dos 

Catadores da Coleta Seletiva de Belém- ACCSB por meio da coleta dos materiais gerados e 

doados por empresas, condomínios, hospitais, exército e demais instituições parceiras 

mediante assinatura do Termo de Compromisso (OLIVEIRA, 2012). 

O objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos 

sólidos domiciliares no condomínio Zeus Garden, Belém-PA, com o intuito de subsidiar uma 

posterior implementação da coleta seletiva. Além de mostrar o modo do atual procedimento 

quanto à questão dos resíduos sólidos no condomínio. 

Projetos que visem os princípios sustentáveis são cada vez mais demandados pela 

sociedade. Contudo, o poder público ainda não prioriza a destinação adequada dos resíduos 

sólidos de modo a minimizar os impactos sobre o meio ambiente. O presente artigo justifica-

se, pela necessidade de sensibilizar a população acerca da sua postura enquanto cidadãos para 

lidar com os resíduos sólidos, com o intuito de melhorar a qualidade socioambiental da 

cidade. Além de servir de modelo para que outros condomínios implementem a coleta 

seletiva, de modo a servir como motivador para o poder público efetivar os projetos de 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos municipais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados como métodos, a aplicação de um questionário para todos os 

moradores, uma entrevista com os funcionários que prestam serviço, a tabulação e análise dos 

dados obtidos. 

O questionário estava contido de 12 perguntas diretas, que buscaram caracterizar os 

moradores enquanto sua condição socioeconômica, compreender a visão dos mesmos acerca 

da gestão dos resíduos sólidos e da coleta seletiva, além de caracterizar os resíduos gerados 

nos apartamentos. Foi solicitado aos condôminos que preenchessem o questionário e 

posteriormente depositassem o mesmo em urna colocada na portaria. Para reforçar a 

importância e os objetivos do questionário foram colocados informativos nos quadros de 

avisos das áreas comuns e dos elevadores. O Quadro 1 mostra os objetivos que se almejou 

alcançar com cada uma das perguntas dos questionários. 

Quadro 1 - Objetivos das perguntas dos questionários da pesquisa. 

Perguntas Objetivos 

1. Quantas pessoas residem permanentemente 

em seu apartamento? 

Calcular o volume de resíduos gerado por morador 

e pelo condomínio. 
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2. Qual a renda familiar? 
Determinar a classe social a que pertencem os 

moradores e verificar sua implicação em relação à 

coleta seltiva. 

3. Qual seu nível de escolaridade? 
Determinar se existe alguma relação entre o nível 
de escolaridade e o gerenciamento dos resíduos. 

4. Você sabe o que é coleta seletiva? 
Verificar a compreensão dos moradores sobre o 

assunto.  

5. Você se preocupa com o destino dado aos 

resíduos gerados no condomínio? 
Verificar a relação dos moradores com os residuos 
e com o meio ambiente. 

6. Você faz algum tipo de separação dos 

resíduos gerados em seu apartamento?  

Verificar o percentual de moradores já engajados na 

execução da coleta seletiva. 

7. Você reutiliza algum dos resíduos gerados? 
Observar se há alguma forma de reaproveitamento 

por parte dos moradores que possa ser utilizada 

também pelo condomínio.  

8. Qual a quantidade de resíduos gerados 

diariamente em seu apartamento? 

Calcular o volume de resíduos gerado por morador 

e pelo condomínio. 

9. Que resíduos são mais produzidos em sua 

residência?  

Auxiliar no desenvolvimento do plano de 
gerenciamento dos residuos sólidos do condominio, 

observando as potencialidades para direcionamento 

para as cooperativas de catadores específicas. 

10. Os resíduos como pilhas e baterias, você 

descarta diretamente no lixo comum?  

Verificar a possibilidade de inserir na fase de 
implantação o recipiente referente a este resíduo. 

(procurar local que receba este tipo de reduo) 

11. Você sabe que existem cooperativas de 

catadores de resíduos sólidos na cidade de 

Belém? 

Verificar o conhecimento dos moradores sobre a 

causa socioambiental dos residuos sólidos. 

12. Você e sua família se dispõe a fazer a 

separação dos resíduos caso seja 

implementada a coleta seletiva no 

condomínio Zeus’ Garden? 

Verificar a disponibilidade e o comprometimento 

dos moradores para contribuir com a 
implementação da coleta seletiva no condomínio.  

 

As entrevistas foram desenvolvidas com 7 funcionários, sendo 1 zelador, que é 

responsável pelo gerenciamento dos demais funcionários; 4 porteiros, que se revezam a cada 

12 horas, e puderam contribuir com informações acerca do comportamento dos condôminos 

em relação aos resíduos nas áreas comuns do edifício; e 2 faxineiros, que atuam diretamente 

na gestão dos resíduos, recolhendo este material nos apartamentos e áreas comuns e 

colocando-os na área de acomodação, para posterior encaminhamento para coleta pelo 

sistema público de gestão de resíduos. 

As entrevistas foram abertas e tiveram como objetivo compreender o processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares no condomínio. O que possibilitou definir as 

etapas deste gerenciamento, analisar as potencialidades e dificuldades para uma posterior 

adaptação do gerenciamento e implantação da coleta seletiva na segunda etapa do projeto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de apartamentos pesquisados, apenas 36,95% depositaram os questionários na 

urna. Observou-se que o número de moradores por apartamento varia entre 2 e 5, sendo a 

maioria composta por 4 moradores, normalmente casal com dois filhos. O grau de 

escolaridade dos moradores responsáveis pelos apartamentos é de nível superior, sendo que 

mais da metade apresenta pós-graduação. Em termos socioeconômicos os moradores se 

enquadram na classe média e média alta.  

Todos disseram saber o significado de coleta seletiva e deram como exemplo: 

“separação do lixo”; “separação do resíduos sólido por tipo”; “seleção do lixo”; “separar o 

lixo de acordo com o material”; “separação do lixo de acordo com sua composição”. As 

respostas foram positivas e mostram que há uma boa compreensão pelos moradores. Quanto 

ao destino dado aos resíduos gerados no condomínio todos disseram se importar, e mais da 

metade procuram descartar as pilhas em locais apropriados localizados em estabelecimentos 

comerciais; pontos positivos que contribuem para a implementação da coleta seletiva no 

condomínio. 

Em relação ao desenvolvimento da segregação dos resíduos gerados nos apartamentos, 

53% disseram que desenvolvem e 47% responderam que não fazem separação dos resíduos. 

Sobre a reutilização dos resíduos, 71% não reutilizam, e 29% afirmaram reutilizar algum 

material. Em relação aos tipos de resíduos produzidos verificou-se que há uma maior 

produção de material orgânico, seguido de material plástico e de papel. 

Todas as resposta obtidas foram positivas em relação a disponibilidade dos moradores 

para fazer a separação dos resíduos e todos estão dispostos a mudar seus hábitos e contribuir 

com a segregação do lixo.  

As entrevistas com os funcionários do condomínio (zelador, porteiros e faxineiros) 

permitiram compreender a dinâmica da gestão dos resíduos sólidos, bem como o 

comportamento dos moradores em relação a disposição dos resíduos nas áreas comuns. 

Constatou-se que ocorre um frequente descarte irregular dos resíduos nas áreas 

comuns do condomínio, com destaque para a garagem e para as áreas de lazer (piscina, 

parquinho e jardim). Além disso, os funcionários relataram que é comum observar moradores 

jogando lixo pelas janelas dos apartamentos, não apenas papel, mas também restos de comida. 

Em relação aos procedimentos para a coleta dos resíduos, é feita em todos os andares 

duas vezes ao dia, sendo uma vez pela manhã e outra à tarde durante a semana, e apenas uma 
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vez durante a manhã nos finais de semana. Posteriormente à coleta nos apartamentos é feita a 

coleta dos resíduos das áreas comuns.  

Em relação aos resíduos gerados no salão de festas e na churrasqueira, os primeiros 

são de responsabilidade dos condôminos que alugam o salão, devendo estes coletar e 

depositar os resíduos no local de estocagem; já aqueles produzidos na churrasqueira, ficam 

sob responsabilidade dos funcionários. Outro resíduo produzido periodicamente no 

condomínio é a capina do serviço de jardinagem, o qual é descartado juntamente com o lixo 

comum. Todos os resíduos coletados são colocados em contêineres de 200 litros que ficam 

armazenados na área de estocagem, de modo a aguardar o momento de retirada para 

encaminhar à coleta pública. 

Diariamente são retirados 6 contêineres de 200 litros cada, perfazendo um total de 

1200 litros de resíduos produzidos no condomínio, o qual é destinado diretamente para o 

Aterro Sanitário do Aurá, sem passar por nenhum processo de triagem, reaproveitamento ou 

reciclagem. 

Um ponto fundamental no atual gerenciamento dos resíduos sólidos neste condomínio 

é em relação a disposição dos contêineres com resíduos do lado de fora do prédio, que 

acontece no final da tarde, por volta das 17 horas, sendo a coleta pública realizada somente 

durante a madrugada. Isto se dá pelo fato de o porteiro ficar sozinho durante a noite e não ter 

possibilidade de manusear os contêineres no horário da coleta pública. Este cenário gera 

alguns problemas ambientais, especialmente no que corresponde a poluição visual, ao mau 

cheiro em frente ao prédio e a desorganização do lixo tanto por parte de animais (cães e 

gatos), como por parte de catadores que buscam no lixo produzido pelo condomínio resíduos 

que possam ser reaproveitados, com destaque para vidros e alumínio que podem ser vendidos 

para empresas especializadas em reciclagem. 

Os resultados mostraram que há certo descaso por parte dos condôminos, o que se 

confirma pelo baixo nível de retorno dos questionários. Entretanto, todos os que retornaram 

mostraram ter preocupação e conhecimento sobre a temática da gestão de resíduos sólidos, 

além de terem sido bastante receptivos para uma futura implementação da coleta seletiva no 

condomínio. 

Observou-se que o material orgânico é o mais produzido, porém há também uma 

grande geração de papel e plástico, que podem ser reaproveitados e encaminhados para 

cooperativas de catadores e para a reciclagem. 
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Constatou-se que será necessário fazer algumas adaptações no processo de 

gerenciamento atual dos resíduos sólidos para a implementação da coleta seletiva, com 

destaque para a relação dos condôminos com o lixo que produzem em seus apartamentos e o 

comportamento de alguns no que diz respeito ao descarte em locais inapropriados. 

Um aspecto importante observado com as entrevistas e questionários, foi o fato de os 

moradores e funcionários não terem repassado a responsabilidade de fazer a coleta seletiva 

para o poder público, ou seja, todos que participaram da pesquisa compreendem que é papel 

de cada cidadão desenvolver técnicas que permitam uma melhor destinação dos resíduos e 

não apenas do poder público, o que mostra uma boa consciência ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resíduos sólidos urbanos se apresentam como um dos maiores problemas a serem 

enfrentados atualmente pela população, tanto pelo volume de resíduo produzido, como pelo 

elevado desperdício de materiais com potencial de reaproveitamento e reutilização. Isto se dá 

pelo atual cenário econômico, que visa o consumo desmedido e uma constante obsolescência 

dos produtos, ou seja, constantemente as pessoas são instigadas a consumir objetos que não 

necessitam, contribuindo assim para uma maior produção de resíduos sólidos dos mais 

variados tipos, e tendo como resultado impactos significativos tanto para a população como 

para o meio ambiente. Dessa forma, a gestão dos resíduos sólidos é parte fundamental para se 

alcançar uma sadia qualidade de vida. 

Deste modo, o trabalho desenvolvido junto ao condomínio Zeus’ Garden apresenta um 

caráter de remediação e desenvolvimento da cidadania, uma vez que é função da população 

zelar pelo meio ambiente natural e urbano, de forma que os impactos sobre os mesmos sejam 

minimizados, para que as gerações futuras tenham a possibilidade de desfrutar de um meio 

sadio e com o menor nível de degradação possível. 

O objetivo de diagnosticar o atual gerenciamento dos resíduos sólidos no condomínio 

foi alcançado, o que servirá de base para o desenvolvimento e implementação de um 

gerenciamento dos resíduos sólidos focado na coleta seletiva e na sensibilização da população 

para a importância de se utilizar esta técnica como uma forma de reaproveitar e reutilizar os 

resíduos, além de minimizar a quantidade de lixo que chega ao aterro sanitário. 
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Pelo fato de algumas pessoas já desenvolverem a separação do lixo e de darem 

destinações alternativas para os resíduos perigosos como pilhas e baterias, verifica-se um 

grande potencial neste condomínio para a implantação da coleta seletiva. 

Conclui-se que o diagnóstico desenvolvido obteve informações bastante relevantes 

que permitirão implantar a coleta seletiva no condomínio e possivelmente replicar o trabalho 

desenvolvido em outros locais, atuando como um modelo para futuros projetos de 

gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. 
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RESUMO 

 
Esse artigo tem por objetivo, apresentar a Economia Solidária (Ecosol) da região Norte do país, 
abordando suas características enquanto alternativa socioprodutiva. Assim, com base em dados do 

Primeiro e Segundo Mapeamentos de Economia Solidária no Brasil, realizadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) via Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) são destacados 
aspectos empíricos do funcionamento dessa nova economia, que se apresenta, e está sendo relevante 

para o país, principalmente nos últimos anos.  Os aspectos empíricos centram-se em três indicadores 

principais: a) quantidade de EES como principais agentes a partir de (unidades de sustento); b) número 

e relevância dos trabalhadores ou (participantes) inseridos nesses EES; e c) dentre as atividades 
econômicas dos EES, ênfase para agricultura familiar. Esses elementos demonstram o quanto é valioso 

a existência desses EES na região, absorvendo assim um número significativo de pessoas que buscam 

uma maneira diferente de produzir e compartilhar, respeitando assim os valores locais e contribuindo 
com o desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-chave: Empreendimentos Econômicos Solidários; Economia Solidária; Desenvolvimento 
Sustentável.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Na região Norte do Brasil, a economia solidária está conquistando um importante 

espaço social, materializado no crescimento da quantidade de EES
8
 e de seus participantes. 

Tal fato é confirmado pelos dados do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), 

que demonstram os estados do Amapá e Pará como principais unidades federativas que fazem 

parte desse crescimento.  

 Embora a Ecosol seja considerada um fenômeno recente na visão de alguns autores, 

conforme destaca Schiochet (2012), já que seu surgimento ainda está em análise, 

                                                        
8 Compreendem as organizações: a) coletivas-orgnizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais como: 

associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes e centrais etc.; 

b) cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios urbanos e rurais que exercem 

coletivamente a gestão de atividades, assim como a alocação dos resultados; c) permanentes, incluindo os 

empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de 

participantes constituído e as atividades econômicas definidas; d) com diversos graus de formalização, 

prevalecendo a existência real sobre o registro legal e; e) que realizam atividades econômicas de produção de 

bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de 

comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos ou serviços) e de consumo solidário (ANTEAG, 

2009, p. 18).  
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contemporaneamente os fatos se materializam e se solidificam, atestando em sua maior parte, 

que a temática tem suas bases centrais datadas durante o processo fabril sobre o olhar dos 

Socialistas Utópicos (SINGER, 2000); (SINGER, 2002), que analisam e planejam a real 

possibilidade de inserção de unidades de sustento, como Aldeias Cooperativistas, cuja 

proposta parte de Robert Owen, tendo em seus seguidores a tentativa de colocar suas ideias 

em prática (HEILBRONER, 1996).  

 Então, para efeito de análise desse estudo, considera-se que a Ecosol tem sua base de 

sustentação datada no período da Primeira Revolução Industrial em que formas coletivas de 

trabalho surgem a partir desse marco histórico. Para a região Norte do país as bases da Ecosol 

surgem em 1924, em que as informações do SIES registram o primeiro empreendimento no 

estado do Pará, no município de Cametá.  

 Diante do breve contexto, o artigo tem por objetivo, apresentar a Economia Solidária 

da região Norte do Brasil, destacando suas características enquanto alternativa socioprodutiva. 

Em síntese, os dados demonstram o quanto é valioso é relevante a existência desses EES na 

região, que por sua vez, absorve uma quantidade significativa de trabalhadores que buscam 

uma maneira diferente de produzir e compartilhar, respeitando assim os valores locais e 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável da região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Partindo da consideração de Cordeiro e Monteiro (2011, p. 711) de que “a 

metodologia é o meio eficaz de se obter os resultados de qualquer trabalho de natureza 

investigativa”, a metodologia deste artigo parte de uma revisão bibliográfica em que são 

demonstrados aspectos fundamentais da Ecosol na visão de Singer (2000; 2002), França Et al 

(2008), Souza (2012), Santos e Silva (2013), e considerações de desenvolvimento sustentável 

na concepção de Lima (2007) que faz referência da temática com a economia solidária.  

 Diante desta revisão realiza-se uma análise da Ecosol para a região Norte do país com 

o propósito de atentar para o objetivo do ensaio, no qual são utilizados dados referente ao 

Primeiro e Segundo Mapeamento de Economia Solidária no Brasil, realizadas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), através da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES). No trabalho dá-se ênfase para os aspectos empíricos da temática de economia 

solidária para a região Norte.   
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 A escolha para utilização da base de dados do Sistema de Informações de Economia 

Solidária (SIES) ocorreu pelo fato de ser a única fonte de informações oficiais do país para a 

temática em que as pesquisas referentes ao período (2005-2007) e (2010 e 2012), obtém uma 

abrangência considerável a nível nacional e ao mesmo tempo possibilitando uma análise mais 

densa via recorte espacial por regiões. Desenvolvido pela SENAES o Sistema Nacional de 

Informações de Economia Solidária, coordenada pela Comissão Gestora Nacional em parceria 

com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) é um instrumento de identificação e 

registro de dados de EES, entidades de apoio e fomento à Ecosol.  

 Diante dos dados, os aspectos empíricos utilizados no trabalho, centra-se em três 

elementos principais: a) quantidade de EES como principais agentes a partir de (unidades de 

sustento); b) número e relevância dos trabalhadores ou (participantes) inseridos nesses EES; e 

c) dentre as atividades econômicas dos EES, ênfase para agricultura familiar. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Considerações de Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável 

 

 Compreender a economia solidária no cenário econômico contemporâneo é uma tarefa 

complexa, já que envolve vários questionamentos. Desta forma, na visão de Sousa (2012, 

p.64) se tem as seguintes perguntas sobre a temática:  

 

Afinal o que é economia solidária? Trata-se de uma ação comunitária/associativista 
e de atitudes de filantropia e caridade? Pode ser representada como uma estratégia 

de arranjos socioprodutivos locais ou uma forma diferente de fazer a economia e o 

desenvolvimento? 

 

 

 Embora essas perguntas possam ser simples, suas respostas exigem complexidade e ao 

mesmo tempo um rigor analítico. Este tipo de cuidado ocorre em virtude das bases de 

definições da Ecosol, estarem vinculadas com a gênese dos princípios do Socialismo Utópico 

(SINGER, 2000; 2002). Por outro lado, alguns estudiosos consideram ser um fenômeno novo, 

nascendo do processo de desestruturação das formas de trabalho no mundo atual (CHANIAL 

e LAVILLE, 2006, apud Souza, 2012). Entretanto, na compreensão de Santos e Silva (2013), 

tais proposições estão relacionadas, já que na visão dos Socialistas Utópicos já se enxergava a 

problemática do mercado de trabalho durante a Primeira Revolução Industrial.  
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 Por ser uma teoria em construção, a Ecosol em pequenas linhas pode ser entendida 

segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como uma atitude diferente de se 

produzir, comercializar ou até mesmo trocar algo, sem formas de exploração dos seus 

participantes, no caso os trabalhadores, sem levar vantagens em relação ao próximo, e mais 

do que isto, sem agredir o meio ambiente.   

 Compreende-se a Ecosol também como uma alternativa secundária, inserida no 

próprio sistema capitalista, em que as atividades desempenhadas em uma dada unidade de 

produção ou serviços são voltadas ao coletivo de pessoas organizadas, sendo grupos formais 

ou informais. Nessa dimensão, voltada ao coletivo de trabalhadores o MTE considera que a 

temática detém quatro características fundamentais: 1) cooperação; 2) autogestão; 3) 

dimensão econômica; e d) solidariedade. Portanto, além de ser considerada por alguns 

estudiosos como apenas alternativa para geração de trabalho e renda, a Ecosol é muito mais 

que isso, neste ambito segundo Santos e Silva (2013, p. 5), a Ecosol “[...] é direcionada para a 

construção de um ambiente socialmente justo e sustentável, sob o protagonismo da classe 

trabalhadora”.  

 A forma de trabalho coletivo partindo de grupos organizados no país em termos de 

números de acordo com o SIES, o quantitativo de EES para o período de (2005-2007) foram 

identificados 21.859, empreendimentos localizados em 2.933 municípios. Estão associados 

nestes empreendimentos 1.683.693 (homens e mulheres) e mais 28.000 participantes não 

sócios, porém com algum tipo de vínculo com estes empreendimentos.  

 Esses EES na verdade, fazem parte de um contexto econômico relevante para o país, 

por contribui na prática com o crescimento econômico e também com o possível 

desenvolvimento. Mas do que isto, esses EES fazem parte dos postulados teóricos de um tema 

complexo no cenário mundial, no caso o desenvolvimento sustentável, que é:  

 

“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um 

nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 

cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 

preservando as espécies e os habitats naturais” (RELATÓRIO BRUNDTLAND 

1987, apud CORDEIRO e MONTEIRO, 2011).  

 Essa definição de desenvolvimento sustentável surge no sistema capitalista a partir de 

ações realizadas por agentes econômicos, que tem por objetivo, resolver o problema da 

otimização. Desta forma, os agentes em sua maior parte, buscam “[...] a apropriação dos 

recursos da natureza sem atentar para os cuidados necessários em evitar a escassez e manter a 
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qualidade do meio ambiente” (LIMA, 2007, p. 04). Entretanto, se tem um problema, neste 

caso, a forma de como são utilizados esses recursos naturais sem respeitar os seus limites.  

 Nesta discussão de desenvolvimento sustentável onde a simplicidade é se utilizar dos 

recursos naturais com cuidados necessários e com o intuito de frear a escassez, mantendo 

assim o meio ambiente, é na prática uma situação complexa. Porém há de se destacar que é 

uma definição moderna relacionada com as leis econômicas desde sua gênese
9
. 

 Em síntese, o desenvolvimento sustentável para existir em sua complexidade, deve 

exigir o esforço conjunto dos agentes econômicos, em outras palavras, devem atuar em 

sinergia para atender a um direcionamento, a um fim único e igualitário, no caso com 

crescimento e desenvolvimento, cuja sustentabilidade é essencial para a sociedade civil.  

 Enquanto esse tipo de sinergia entre os agentes não ocorre, ou pode estar ocorrendo de 

forma reduzida, existem práticas de sustentabilidade que partem de EES, dessa forma como 

bem enfatiza Lima (2007, p. 06), 

 

“a questão da sustentabilidade volta a ser debatida com a proposição da economia 

solidária como política pública tendo em conta as crises no mundo do trabalho, o 

aumento do desemprego, a perda de milhares de postos de trabalho, a flexibilização 

ou precarização das relações de trabalho no Brasil”. 
 

 

 Portanto a Ecosol se define como práticas que partem de um coletivo de pessoas cujo 

fim único é transformar por meio de uma unidade de sustento, novas possibilidades de 

trabalho e renda no próprio sistema capitalista, sem atingir o próximo e sem atingir o meio 

ambiente. Por fim, é com base nesse contexto que será exposto na parte seguinte, informações 

relacionadas ao trabalho coletivo de pessoas na região Norte do Brasil, mais precisamente na 

Amazônia Brasileira.  

 

3.2 Raizes da Economia Solidária no Norte do Brasil 

 

3.2.1 O crescimento da quantidade de EES no cenário econômico da região 

 

 Segundo o SIES, o primeiro empreendimento da região Norte, surge no estado do Pará 

em 1924, sendo localizado no município de Cametá. Posteriormente em 1953, registra-se o 

segundo EES da região, e dois anos depois o terceiro. A mesma década de 1950, ainda 
                                                        
9  A relação com as leis econômicas é pertinente, devido envolver o papel do economista na sociedade civil, em 

que essa discussão,  já existe muito antes, no caso “focaliza estritamente os problemas referentes ao uso mais 

eficiente de recursos materiais escassos para a produção de bens” (SANDRONI, 2005, p. 271).  
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apresentaria mais quatro empreendimentos, já a década de 1960, tem o registro de oito novos. 

Em síntese, considerando o ano de 1924 à 1970 surgiram no Norte do país quinze EES e mais 

vinte e seis na década de 1970, (ver gráfico 01). Estas informações veem confirmar os 

primeiros empreendimentos da região com características de trabalho coletivo.  

 É importante reconhecer que a base da economia solidária no Brasil, segundo Singer 

(2002), teve início no século XX com a chegada do cooperativismo trazido por emigrantes 

europeus, na forma de cooperativas de consumo em cidades mais desenvolvidas, e de 

cooperativas agrícolas no campo. Então, para o contexto de registros de EES no Norte do 

país, o primeiro empreendimento da Amazônia, localizado no interior do estado do Pará, pode 

estar relacionado com atividades do campo quando foi criada. 

 Nas décadas de 1980 e 1990, pelo qual ficou marcada no cenário econômico como 

“décadas perdidas”, Singer (2002, p. 122), enfatiza que “a economia solidária reviveu no 

Brasil”, a partir da crise social apresentada nessas décadas, através de desemprego em massa e 

acentuada exclusão social. Já para a região Norte, as décadas de 1980 e 1990, a crise social já 

existia, se estendendo e se intensificando mais com a desindustrialização do país, deste modo, 

atingindo a base econômica da região centrada na exportação de matéria-prima. Portanto, 

considerando essas décadas, a Ecosol na região apresentou números relevantes, ou seja, na 

década de 1980, surgem 219 EES, e em 1990 o quantitativo é de 1.164, conforme demonstra o 

gráfico 01. Singer (2002) enfatiza que o aparecimento de associações, cooperativas ou grupos 

informais para o período em destaque no Brasil, é proveniente de várias modalidades com 

características autogestionárias. 

 Ainda na década de 1990, nas palavras de França Et al (2008), os problemas do 

mercado de trabalho no país para o período, tais como crescimento do desemprego, exclusão 

social e pobreza, não possibilitou oportunidades capazes de minimizar essa conjuntura para os 

excluídos da sociedade civil. Então na busca de uma alternativa para tentar sair desse quadro 

constrangedor, se enxerga um “amplo movimento de iniciativas para geração de trabalho e 

renda de forma coletiva, identificado como economia solidária ou socioeconomia solidária” 

(FRANÇA, Et al, 2008, p. 56). Em síntese, essa situação era presente no Norte do país, em 

que se tinham os problemas sociais que desencadearam a partir de grupos organizados, formas 

relacionadas com atividades coletivas. Portanto, não é por acaso que nascem 1.164 

empreendimentos nesta região na década de 1990.   

 

Gráfico 01 – Crescimento da quantidade de EES na região Norte do Brasil. 
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Fonte: SIES (2013). 

Elaboração do autor 

 

  

No período de (2001-2007) o quantitativo de empreendimentos na região, já era de 

1.107 novos grupos. Ressalta-se que esta quantidade em apenas sete anos quase se igualou 

com os números da década de 1990, (ver gráfico 01).  

 Segundo os dados do SIES, considera-se ainda na pesquisa do Primeiro Mapeamento 

de economia solidária no Brasil, que 102 empreendimentos, através de seus representantes 

não souberam relatar o ano de fundação ou de sua criação. Em termos gerais para a região 

Norte, a pesquisa do período de (2005-2007) registrou a existência de 2.656 empreendimentos 

distribuidos em sete estados, conforme demonstra a tabela 01. 

 

Tabela 01 – Quantidade e distribuição de EES na região Norte do País 

 
                       Fonte: SIES (2013). 

                   Elaboração do Autor 

 

  

O período de (2010-2012), apresentou 472 novos EES em relação ao período de 

(2005-2007) na região Norte. Destaque para os estados do Amapá e Pará, cada estado obteve 

um crescimento de mais de 100% do quantitativo de EES. Em termos absolutos, dos estados 

que compõe a região, o Pará no período de (2010-2012), apresentou 1.359 EES, 
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representando 43,45% do total de EES existentes na região. Portanto, no território novos 

grupos organizados e com novos significados, surgiram na perspectiva de encontrar novas 

formas de trabalho com base no coletivo de pessoas.  

 

3.2.2 O crescimento da quantidade de sócios e sócias nos EES da região Norte 

 

 Em uma região onde o problema do mercado de trabalho persiste por décadas e ao 

mesmo tempo, se têm pessoas que fazem parte das estatísticas negativas de pobreza, chega-se 

na seguinte questão: que “região” é está que embora seja rica em recursos minerais não se 

materializa ou beneficia de forma igualitária sua população residente? Tentar responder essa 

questão neste ensaio pode ser um equivoco, em virtude de suas respostas serem complexas e 

assim transferir a proposta deste artigo para um segundo plano. Mas, por outro lado, diante 

desta problemática, se vislumbra por meio dos dados que uma considerável alternativa sócio 

produtiva vem ganhando força diante dos pontos negativos que a região apresenta.  

 Essa inclusão sócio produtiva com base no coletivo de pessoas está apresentando 

respostas que talvez os mais críticos contra a Ecosol no país não pudessem imaginar na 

prática os resultados positivos. Então, é a partir deste contexto que se apresenta um número 

crescente de pessoas pelo qual querem se encontrar ou fazer parte de uma nova filosofia de 

vida na região Norte. De acordo com as informações do SIES referente a pesquisa de campo 

do período de (2010-2012) do Segundo Mapeamento de Economia Solidária, houve um 

acréscimo de quase 70%, de sócias e sócios nos EES, que em termos reais, representam 

132.666, novos trabalhadores. Do total de 328.216, participantes nos EES do Norte, a maior 

parcela, 52% é da agricultura familiar.  

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Evolução da quantidade de trabalhadores nos EES na região Norte. 
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Fonte: SIES (2013). 

Elaboração do Autor 

 

 

 O percentual de 52%, de participantes relacionados a agricultura familiar na região 

Norte, estão distribuidos em 1.859 EES referente a atividades econômica de agricultura, 

pecuária, produção frorestal, pesca e aquicultura
10

. O quantitativo de pessoas neste EES 

possuem uma participação relevante no cenário econômico da região, em virtude de estarem 

inseridas em unidades de sustento que valorizam e ao mesmo tempo, respeitam a identidade 

cultural e local da região, face aos aspectos negativos oriundos do grande capital em favor da 

extração mineral realizado por grandes firmas mineradoras, e ações de políticas públicas em 

apoio ao favorecimento para o agronegócio na região, este sendo uma grande ameaça para a 

agricultura familiar no território
11

.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Recordando para o questionamento realizado anteriormente: que região é está no caso 

a Amazônia Brasileira, que embora seja rica em recursos minerais não se materializa ou 

beneficia de forma igualitária sua população residente? Talvez a resposta esteja nas 

considerações de Silva (2002, p. 57) destacando que o processo de desenvolvimento da 

Amazônia é resultado da omissão de sua elite regional
12

 que de forma direta aos interesses 

externos tem contribuído para promover a modernização da região com puros objetivos 

                                                        
10 As (sub-classes) desta atividade econômica – CNAE Ecosol são: fabricação de farinha de mandioca e 

derivados; cultivo de arroz; cultivo de milho; cultivo de feijão; cultivo de mandioca; cultivo de açaí; cultivo de 

banana; pesca de peixes em água doce; cultivo de frutas em lavoura permanentes não especificadas; e criação de 

bovinos para leite (SIES, 2013).  
11 O agronegócio se encontra presente na região Nordeste do estado do Pará, em que se têm a expansão do 

cultivo do dendê para produção de biocombustível. A expansão deste cultivo nesta região, está ameaçando a 

agricultura familiar que é tradicional neste território.  
12 Governantes, políticos, fazendeiros, empresários e intelectuais amazônicos.  
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econômicos concentrados e localizados, e por outro lado, elevando os problemas sociais e 

ambientais.  

 No cenário desta elite regional em que persiste a valorização econômica localizada e 

ao mesmo tempo a degradação ambiental, existem simples EES que vão contra esses 

objetivos na região. De certa forma, o objetivo econômico existe nas atividades dos 

empreendimentos, porém respeitando e valorizando a riqueza existente assim como seus 

costumes, com inclusão social e responsabilidade ambiental, fixando deste modo a maioria 

dos participantes desses empreendimentos no campo. 

 Portanto, embora a região Norte possua seus problemas socioeconômicos, devemos 

reconhecer que uma nova alternativa produtiva chamada de economia solidária, está 

consolidando raízes e crescendo a cada década, via aumento da quantidade de EES em torno 

de uma unidade de sustento que ao mesmo tempo absorve outra quantidade significativa de 

pessoas na busca de novos valores centrado no associativismo e no cooperativismo.  
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar a aplicação e a transdisciplinaridade da Educação 

Ambiental nas escolas de ensino fundamental no município de Marabá - Pará, bem como as 

principais deficiências quanto a transmissão do conhecimento sobre essa educação. Os dados 

foram obtidos com a utilização de formulário contendo cinco questões objetivas destinados 

aos docentes (21) e discentes (160) total de 181 formulários, em quatro escolas do ensino 

fundamental (duas particulares e duas públicas) apenas no turno matutino devido ao exíguo 

tempo disponível. Os resultados obtidos foram tratados matematicamente para obtenção de 

porcentagens que foram alocados em figuras. Eles mostraram que, em relação aos discentes, o 

homem (17,5% e 22,5% - escolas públicas e privadas respectivamente) e a cidade (17,5 e 

18,7% - escolas públicas e privadas respectivamente) ainda não são componentes com alta 

representatividade no meio ambiente, e identificaram as matas (77,5% e 91,2% - escolas 

pública e privadas, respectivamente) como principal componente desse meio. As disciplinas 

que mais dinamizam a relação Educação Ambiental e meio ambiente, foram a geografia 

(57,5% - 63,7% - escolas públicas; 81,2% e 67,5% escolas particulares) e ciências (63,7% e 

67,5%), as demais disciplinas alcançaram baixos percentuais. Os resultados obtidos junto aos 

docentes quanto a capacitação para atuar como educador ambiental mostrou que apenas 25%, 

(escolas públicas), sentem-se capazes de ministrar esse tipo de educação, e nas escolas 

privadas, 50%. Quanto as atividades práticas de Educação Ambiental, 46% dos profissionais 

desenvolvem tais atividades (escolas públicas), e 100% (escolas privadas). Com base nesses 

dados conclui-se que na escola pública há muito a ser feito quanto a transmissão do 

conhecimento da Educação Ambiental como matéria paralela ao curriculum formal, e que a 

capacitação dos profissionais de ensino necessita ser mais eficaz no sentido de elevar o nível 

da transdisciplinaridade, o que não se observou nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, deficiência no ensino, meio ambiente. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A educação ambiental (EA) tornou-se, a partir da década de 80, objeto de estudo, 

discussão e crítica por parte de educadores e ambientalistas brasileiros, resultando, no âmbito 

da educação, em significativas e catalisadoras alterações, que podem ser visualizadas tanto na 

Constituição Federal (Art.225), como na expressa necessidade que viesse a permear todo o 

currículo, conforme preconiza a Lei Nº 9394/96, que trata da nova Lei de Diretrizes e Bases - 

LDB - (RIBEIRO: RAMOS, 1999). 
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Normalmente, docentes e educadores em geral expressam sua compreensão a partir de 

uma leitura imediata e linear do próprio termo interdisciplinaridade, reduzindo-o a uma 

prática de “cruzamento” das disciplinas, ou melhor, das que eventualmente ofereçam pontos 

nas atividades letivas (CASCINO, 1999). Por isso, uma das grandes riquezas da perspectiva 

sócio histórica é potencializar o diálogo com as diversas áreas do conhecimento, promovendo 

novos modos de produção e apropriação do saber, do sentir e do fazer, em abordagens 

interdisciplinares e transdisciplinares (MOLON, 2007). 

A educação ambiental é um conjunto de práticas e conceitos voltados para a busca da 

qualidade de vida, com o objetivo de criar diretrizes para auto - sustentabilidade da região. O 

ambiente escolar caracterizam os primeiros passos a serem dados para a conscientização dos 

futuros cidadãos para com o meio ambiente e, por isso, a EA é introduzida em todos os 

conteúdos (interdisciplinar) relacionando o ser humano com a natureza (MEDEIROS et al, 

2011). Os educadores devem estar cada vez mais preparados para reelaborar as informações 

que recebem, e, dentre elas, as ambientais, para poder transmitir e decodificar para os 

discentes a expressão dos significados (JACOBI, 2005). 

 Com bases nesses argumentos, o presente trabalho teve como objetivo verificar o 

nível de conhecimento de docentes e discentes quanto à educação ambiental como disciplina e 

as ciências constantes da grade curricular desse nível de ensino para a transdisciplinaridade. 

Justifica-se a importância do mesmo a partir da deficiência na capacitação dos docentes e a 

pouca inserção que a educação ambiental possui no contexto multidisciplinar no ensino 

privado e público, no núcleo Nova Marabá, município de Marabá, Pará. 

 METODOLOGIA 

 A metodologia empregada foi a da observação sistemática, associada ao método 

dedutivo, devido à combinação de ideias em sentido interpretativo. A pesquisa foi realizada a 

partir da aplicação de 181 formulários (160 para discentes e 21 para docentes) com cinco 

questões objetivas, entre os dias 09 e 10 do mês de setembro de 2013, em quatro escolas, onde 

três delas (duas privadas e uma pública) localizam-se no núcleo Nova Marabá e uma (pública) 

localiza-se no núcleo Cidade Nova, todas no município de Marabá, e envolveu educandos e 

educadores do 6º ao 9º ano (ensino fundamental), turno matutino. De um total de 460 

(quatrocentos e sessenta) discentes foram consultados 33,33%, ou seja, 160 (cento e sessenta) 

discentes; 21 (vinte e um) docentes. Foram 40 (quarenta) discentes para cada instituição e, 

quanto aos docentes, foram 8 (oito) das instituições de ensino público e 13 (treze) das 
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instituições privadas, ambas no turno matutino. Os resultados foram obtidos em percentual e 

apresentados em Figuras, sem distinção de localização da escola, mas separando-as entre 

públicas e privadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 DISCENTES 

Para a primeira questão (Para você, o que faz parte do meio ambiente?) os resultados 

obtidos estão alocados na Figura 1. 

 

Figura 1 – Componentes do meio ambiente. Legendas: A = matas; B = rios; C = águas; D = animais; E = terra; F 

= Homem; G = cidade; H = ar. 

 Para os discentes provenientes de instituições públicas, o meio ambiente é composto 

de: matas (77,5%), rios (72,5%), água (50%), animais (65%), terra (58,7%), homem (17,5%) 

cidade (17,5%) e ar (70%). Em contrapartida, o percentual de discentes provenientes de 

instituições privadas, responderam: matas (91,2%), rios (82,5%), água (67,5%), animais 

(83,7%), terra (78,7%), homem (22,5%), cidade (18,7%) e ar (81,2%). 

 Estudos efetuados por Medeiros et al.(2011) e Alves (1999) diz que: “há crianças que 

nunca viram uma galinha de verdade, nunca sentiram o cheiro de um pinheiro [...] e não tem 

prazer em brincar com a terra. Pensam que a terra é sujeira. Não sabem que terra é vida”. Com 

os resultados obtidos é possível observar que atualmente essa situação já mudou, pois devido 

ao fato de que grande parte dos discentes consideram matas, animais e terra como 

componentes do meio ambiente, o que demonstra uma melhoria quanto a aplicação da EA, 

embora de forma lenta, nas instituições de ensino fundamental pública e privada. 
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 Com relação à segunda questão (Como você fica sabendo de informações sobre o 

meio ambiente?), os resultados obtidos estão contidos na Figura 2. 

 

Figura 2 - Meios de informações sobre meio ambiente. Legendas: A = TV; B =Jornal; C = disciplina da 

escola; D = palestras; E = livros; F = internet; G = revistas. 

 

 

 Para os discentes das escolas públicas, 63,7% recebem informações sobre o meio 

ambiente através da TV, 56,2% através de jornais, 70% de disciplinas da escola, 36,2% em 

palestras, 42,5% em livros, 50% através da internet e 21,2% em revistas. Quanto aos das 

instituições privadas, 75% destes recebem informações através de TV, 33,75% através de 

jornais, 42,5% de disciplinas da escola, 16,25% em palestras, 80% em livros, 66,25% através 

da internet e 22,5% em revistas. 

 Machado et al. (2010), realizou pesquisa nas escolas de ensino fundamental do 

Estado de Tocantins, sobre esse tema e conclui que “os discentes não têm um conhecimento 

complexo sobre o meio ambiente, devido a influência da mídia” (grifo nosso). O que se 

observa, porém, com os dados obtidos, é que grande parte dos discentes tanto de escolas 

públicas quanto privadas têm acesso a informações sobre o meio ambiente através da mídia 

(TV, jornais, internet), o que evidencia um incremento no uso desses meios de comunicação 

para efetivação da complementação do aprendizado curricular e, em especial, a EA. 

No que se refere à terceira questão (Quais problemas ambientais você encontra em sua 

rua, escola e em casa?) os resultados obtidos foram alocados na Figura 3. 
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Figura 3 - Problemas ambientais encontrados no dia-a-dia 

Legendas: A = Desmatamento; B = Queimadas; C = Desperdício de água/energia; D = lixo; E = Poluição em 

geral. 

 

Os resultados obtidos revelam que os discentes provenientes de instituições públicas e 

privadas consideram problemas ambientais, respectivamente: 40% e 31% desmatamento, 

46,2% e 25% queimadas, 66,2% e 76,2% desperdício de água/energia, 67,5% e 80% lixo e 

55% e 71,2% poluição. Para eles, o lixo é um dos maiores problemas dentro das 

comunidades, percebe-se a sensibilidade ambiental entre os discentes das escolas públicas e 

privadas.  

Com relação à problemática do lixo, estudo efetuado sobre esse assunto (DIAS, 1999) 

concluiu que os discentes não são conscientes, apesar deste problema ter sido mencionado 

como principal problema ambiental encontrado no dia-a-dia  (grifo nosso). No presente 

estudo, verificou-se que, mesmo deficiente, as problemáticas ambientais estão sendo 

repassadas aos discentes das escolas públicas e privadas de Marabá, o que vincula os 

processos educativos e a realidade do cotidiano dos discentes.  

Em relação a questão de número quatro (Quais disciplinas você é informado sobre o 

meio ambiente?) os resultados estão expressos na Figura 4. 
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Figura 4 - Disciplinas que informam sobre o meio ambiente 

Legendas: A = Língua Portuguesa; B = Matemática; C = História; D = Geografia; E = Língua Inglesa; F = 

Ciências; G = Ed. Física; H = Educação Artística. 

Verificou-se que geografia (57,5% e 63,7% dos discentes de escolas públicas e 

particulares, respectivamente) e ciências (escolas públicas e particulares 81,2% e 67,5%, 

respectivamente). são as disciplinas que mais abordam o processo de formação da cidadania a 

partir do conhecimento da Educação Ambiental, As percentagens das demais disciplinas são: 

para escolas públicas: Língua Portuguesa (22,5%), matemática (5%), História (10%), Língua 

Inglesa (3,75%), Educação Física (7,5%) e Educação Artística (2,5%); Língua Portuguesa 

(20%), matemática (os discentes afirmam que a disciplina não aborda as questões ambientais), 

História (5%), Língua Inglesa (5%), Educação Física (não aborda as questões ambientais) e 

Educação Artística (7,5%). 

A temática ambiental, em muitas instituições de ensino, é abordada nas disciplinas de 

Geografia e Ciências, quando na verdade, deveria ser trabalhada em todas as matérias 

ministradas em sala de aula. O caráter integrador do meio ambiente acaba permanecendo na 

teoria (MEDEIROS et al, 2011), ou seja, a abordagem interdisciplinar da Educação 

Ambiental é ferido. A ideia exposta pelo autor é corroborada pela pesquisa realizada, pois as 

percentagens das duas matérias citadas foram expressivas. Os resultados obtidos no presente 

estudo corroboram com a afirmativa daquele autor, pois, os valores em porcentagens 

alcançados para as demais disciplinas são ínfimos para representar a Inter ou 

transdisciplinaridade. 

6.2 DOCENTES 

Para a primeira questão (Você se considera preparado para atuar como um educador 

ambiental?), obteve-se os resultados representados na Figura 5. 
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Figura 5 - Capacitação para atuar como educador ambiental 

 

Os docentes das escolas privadas (50%) se sentem preparados para atuar como 

educadores ambientais, e na escola pública, apenas 25%.  Em estudos realizados por Medeiros 

et al (2011), os resultados mostraram que “os docentes têm o papel de ser o mediador das 

questões ambientais”. Outros estudos (DIAS,1993; FAUNDEZ, 1994; KRASILCHIK, 1986) 

advertiram para situações que comprometiam a realização da educação ambiental. As 

porcentagens obtidas nesse estudo revelam, de uma forma indireta, que isso ocorre tanto com 

os docentes de escolas privadas, quanto de escolas públicas que apresentou o menor 

percentual, o que corrobora com a afirmativa dos estudos pretéritos realizados por aqueles 

autores.  

No que se refere à sexta questão (você já desenvolveu alguma atividade voltada para a 

prática da Educação Ambiental em sua disciplina?) os resultados são apresentados na Figura 

6. 

  

 

 

 

 

 

Figura 6 - Desenvolvimento de atividades voltadas para a prática da Educação Ambiental em disciplinas. 

 

Notou-se que 100% dos docentes consultados das escolas públicas, desenvolvem as 

práticas de Educação Ambiental. Na rede privada apenas 46% dos consultados provenientes 

de escolas privadas. Sobre esse tema, as pesquisas realizadas (ABREU; RODRIGUES, 2013) 

na cidade de Uruçuí-PI, concluíram que as escolas privadas vêm desenvolvendo práticas 

voltadas para as questões ambientais em períodos anteriores às desenvolvidas pelas escolas 

públicas, mostrando-se mais evoluídas nesse aspecto. Os resultados obtidos nesse estudo, os 
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docentes das escolas públicas desenvolvem mais práticas ambientais do que os de escolas 

privadas. Isso pode estar relacionado a obrigatoriedade que é imposta pelos gestores da 

educação no município de Marabá.  

Para a sétima pergunta (Costuma realizar aula de campo com os discentes?) foram 

obtidos os resultados apresentados na Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Aula de campo com os discentes 

Verificou-se que 25% dos docentes de instituições públicas realizam aula de campo e 

apenas 38,5% de instituições privadas realizam aula extraclasse. Isso pode ser explicado 

devido ao fato de que, nas escolas públicas, há incentivos, por parte do governo, à programas 

voltados para a EA de caráter obrigatório que são aplicados nas escolas, exigindo tais práticas 

de campo. 

Estudo desenvolvido quanto a essa prática (MEDEIROS et al., 2011), mostrou que “as 

atividades que as crianças podem tocar, transformar objetos e materiais trazem mais prazer ao 

desenvolver tais tarefas [...]. Isto terá um significado maior para o aluno, quando ele tiver a 

oportunidade de conviver com o ambiente natural, assim podendo trabalhar de forma 

interdisciplinar, sem fragmentar o processo de construção do conhecimento. Para tanto, cabe 

ao professor diferenciar as aulas, desenvolvendo projetos sob forma de oficinas. Assim, dará 

maior dinamismo às aulas, aproximando o conteúdo ao contexto e às vivências dos 

discentes.”  

A partir dos dados obtidos nesse estudo, verifica-se que há ocorrência desse contato do 

discente com o ambiente natureza, embora isso tenha como pano de fundo a obrigatoriedade 

dessa atividade a ser desenvolvida pelo discente e elaborada pelo docente. 

Quanto à décima questão (Quais desses documentos oficiais sobre Educação 

Ambiental que você conhece ou já ouviu falar?) os resultados constam na Figura 8. 
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Figura 8 - Conhecimento de documento oficiais. 

Legendas: A = Declaração de Tbilisi; B = Declaração de Estocolmo; C = Agenda 21; D = Política Nacional de 

Educação Ambiental; E = Carta da Terra. 

 

 A porcentagem obtida (50%) para os docentes de escolas públicas, revela que eles já 

conhecem ou ouviram falar da Agenda 21, a qual foi um dos principais resultados da 

Conferência Eco-92 ou Rio-92. Nas escolas privadas, para esse mesmo item, esse percentual 

elevou-se (61,5%). Em relação a outros documentos oficiais envolvidos com a Educação 

Ambiental, as percentagens, para os docentes, de escolas públicas e privadas, foram, 

respectivamente: Declaração de Tbilisi (não conhecem a Declaração de Tbilisi e 7% das 

+privadas conhecem), Declaração de Estocolmo (12,5% e 38,46%) e Carta da Terra (37,5% e 

61,53%).  

 Em relação a Agenda 21, estudo efetuado (MACHADO et al., 2010) mostrou que 

esse documento estabeleceu a seriedade de cada país em refletir, global e localmente, sobre os 

problemas socioambientais. Como esse item obteve maior percentagem em relação aos 

demais pesquisados, notou-se que há um conhecimento acerca do mesmo, embora houvesse 

também desconhecimento em relação aos demais e que são igualmente importantes quando se 

trata de Educação Ambiental. Então, pode-se afirmar que há uma deficiência nesse sentido 

tanto na formação quanto na continuidade da capacitação profissional dos docentes da rede 

pública. 

 

7 CONCLUSÃO 

 Conclui-se que há deficiência relacionada à transmissão da Educação Ambiental no 

município de Marabá, especificamente nas escolas públicas, dos núcleos Nova Marabá e 

Cidade Nova, e que apesar de alguns esforços do poder público e dos sistemas particulares de 
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educação, essa ainda é uma das áreas mais problemáticas nas instituições de ensino em 

estudo. 

O papel dos docentes é essencial para impulsionar as transformações de uma educação 

que assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável e também com as futuras 

gerações, no entanto, se não houver uma capacitação contínua que os permita transmitir esses 

valores, a difusão da Educação Ambiental, sem a transdisciplinaridade, será extremamente 

limitada, principalmente nas escolas onde esses profissionais atuam.  

 Contudo, observa-se que a Educação Ambiental desperta no aluno a consciência da 

preservação do meio ambiente. Desta forma, o ser humano passa a entender, desde cedo, que 

é preciso cuidar e preservar e que o futuro é dependente do equilíbrio entre o homem e a 

natureza além do uso racional dos recursos naturais. O educador necessita que um método de 

trabalho que ensine o aluno, da maneira mais simplória possível, que incentivem a 

transformação em todas as redes de ensino.   
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RESUMO  

 
As formigas são conhecidas pela preponderância dos fatores climáticos sobre sua atividade, e em 

ambientes tropicais, as maiores variações sazonais de precipitação podem ter efeito destacado sobre as 

populações desses insetos. Objetivou-se conhecer as formigas que colonizam e circulam em áreas 
cultivadas, cultura de Citrus e sistema agroflorestal (SAF), comparando os efeitos dos períodos seco e 

chuvoso com a mirmecofauna de uma floresta secundária. A pesquisa foi realizada na Fazenda Escola 

da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís (MA), em três ambientes, com coletas 
quinzenais utilizando-se nove armadilhas do pitfall em cada área. O material coletado foi triado e 

identificado ao nível especifico no Laboratório de Taxonomia e Sistemática de formigas do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, em Belém. A diversidade foi analisada pelo índice de Shannon-Wiener e a 

variação da composição de espécies entre as áreas de estudo, foi estimada pelo  Bray-Curtis. 

Identificou-se 21 espécies, destacando-se a subfamília Myrmicinae e o gênero Pheidole que foram os 

mais abundantes nos dois períodos, a Pheidole obscurithorax, apresentou maior abundância nas três 
áreas de estudo (171 registros no SAF, 155 no Citrus e 117 na floresta secundária) em ambos os 

períodos (297 registros no seco e 146 no chuvoso). O SAF foi o mais abundante com 589 registros no 

período chuvoso e 249 no seco. A riqueza de espécies foi semelhante, no chuvoso com 21 espécies e 
no seco, 20. A maior diversidade no período seco foi no Citrus (H’=1,176), já no chuvoso foi no SAF 

(H’=1,255). As coletas 20 (maio) e 22 (junho), ambas realizadas no período seco, possuíram maior 

similaridade faunística. Portanto, o microclima do sistema agroflorestal é favorável ao 
desenvolvimento das formigas que nele habitam independente da estação do ano. A sazonalidade 

climática não influenciou a composição de espécies, mas houve diferença na abundância e diversidade 

de espécies e na composição faunística. 

 
Palavras-chave: Mirmecofauna, agroecossistemas, efeitos da precipitação, diversidade, riqueza 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ecologia das comunidades também estuda os efeitos dos fatores bióticos e abióticos 

em sua dinâmica (BEGON et al., 2006). Uma das atividades mais afetadas por mudanças 

ambientais é a atividade de forrageio dos animais, ou seja, a busca por alimento (FAGUNDES 

et al., 2009). 

O clima é o fator mais importante que influencia na distribuição dos insetos, e a 

precipitação, temperatura e a umidade são primordiais para a reprodução, o desenvolvimento 

e a sobrevivência dos insetos (LINDSAY; BAYOH, 2004). 
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Dentre diversos grupos de insetos com alta diversidade, as formigas são consideradas 

como modelos capazes de monitorar as respostas das comunidades animais à sazonalidade 

climática, e os micro e macrofatores ambientais responsáveis pelos padrões de diversidade e 

dinâmica de comunidades terrestres (ANDERSEN et al., 2004). Logo, as formigas têm uma 

tolerância estreita aos fatores climáticos como temperatura e umidade, cada espécie operando 

em uma determinada faixa de temperatura e umidade (KASPARI, 1993). 

As formigas como os insetos em geral, são conhecidas pela preponderância dos fatores 

climáticos sobre sua atividade, as características que as tornam ideais para estudos de 

biodiversidade, de monitoramento e comparativos entre áreas e estações, são: alta abundância 

e riqueza de espécies, distribuição geográfica ampla, dominância numérica e de biomassa 

(HOLLDOBLER; WILSON, 1990), alta diversidade em qualquer tipo de hábitat terrestre, 

ocupação de todos os estratos, possuem táxons especializados, são sensíveis às mudanças nas 

condições ambientais, relativa facilidade de amostragem e de identificação (ALONSO; 

AGOSTI, 2000; ANDERSEN et al., 2004). 

Além disso, a obtenção de informações sobre a dinâmica das comunidades pode 

fornecer subsídios para estudos direcionados ao monitoramento e à conservação da 

biodiversidade da região. Dessa forma, objetivou-se identificar as formigas que colonizam e 

circulam em áreas cultivadas (Cultura de Citrus e Sistema Agroflorestal) comparando sua 

abundância, composição, similaridade e diversidade com a mirmecofauna de uma floresta 

secundária, entre os períodos seco e chuvoso. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

A grande extensão territorial do Maranhão e sua localização geográfica como área de 

transição entre as regiões amazônica (úmida) e nordeste (semi-árida) favorece grandes 

contrastes pluviométricos anuais (IMESC, 2008). Com relação à sazonalidade, as 

temperaturas mais elevadas ocorrem durante o segundo semestre, no qual grande parte do 

Estado se encontra na época seca. Devido à estação chuvosa, no primeiro semestre 

predominam dias com chuva e céu parcialmente nublado a nublado e aumento da umidade 

relativa do ar, que amenizam a sensação térmica (GOVERNO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, 2011). 



 

 

375 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

O estudo foi realizado na Fazenda Escola São Luís, na Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), Campus de São Luís (MA), em três sítios amostrais: Cultura de Citrus 

(02º 58’ 75” S e 44º 20’ 79” W), Sistema Agroflorestal (02º 58’ 35” S e 44º 20’ 81” W), e 

Floresta Secundária (02º 58’ 88” S e 44º 20’ 88” W). O pomar de Citrus (área 3) foi 

implantado em 2003, ocupando 0,5ha onde são cultivadas cinco espécies citrinas. O sistema 

agroflorestal (SAF - área 2) ocupa uma área total de 600 m² e foi implantado em 2004, tendo 

como principal cultura o cupuaçu. O Fragmento de floresta secundária (área 1) avaliado 

recebe o nome de reserva florestal Rosa Mochel, apresenta uma área de 8 ha, cuja vegetação é 

descrita como Floresta Ombrófila Mista (Figura 1). 

Figura 1. Localização das áreas de estudo. A: Brasil, B: Maranhão destacando São Luís, C: 

Áreas de estudo: 1 (Floresta Secundária), 2 (Sistema Agroflorestal) e 3 (Cultura de Citrus). 

 

2.2. Técnica de amostragem 

Em cada área de estudo foram colocadas nove armadilhas do tipo “pitfall”, totalizando 

27 armadilhas, por coleta realizada, com espaçamento temporal de 15 dias, permanecendo no 

campo durante 48 horas, no período de agosto/2011 a julho/2012, totalizando 24 coletas. As 

armadilhas consistiram de copos de 400 ml, contendo uma solução de água e detergente 

neutro (9:1), que foram devidamente numeradas e enterradas no chão, tomando-se o cuidado 

de manter o nivelamento da borda da armadilha com a superfície do solo e respeitando-se os 

efeitos de bordas; ainda sobre cada armadilha foi montada uma cobertura para proteção 

constituída de pratos plásticos e arame (Figura 2). 
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Figura 2. Armadilha tipo pitfall (autor) 

 

2.3. Identificação das espécies 

O material coletado foi conduzido ao Laboratório de Entomologia da Universidade 

Estadual do Maranhão, Campus São Luís, onde foi fixado em álcool 70%, triado, etiquetado e 

identificado ao nível de gênero usando microscópio estereoscópico Stemi DV4 e chave 

entomológica (BACCARO, 2006). A identificação ao nível de espécie foi realizada no 

Laboratório de Taxonomia e Sistemática de formigas do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG), em Belém, sob orientação da Dra. Ana Yoshi Harada, baseada na morfologia 

externa, comparação com a coleção de formigas do MPEG e dados disponíveis na literatura. 

O material foi depositado nas coleções do Museu de Entomologia da UEMA e de 

Invertebrados do MPEG. 

 

2.4. Análise dos dados 

A fauna dos formicídeos caracterizou-se pelos dados de abundância referentes ao 

número de registros de ocorrência das espécies nas amostras nas três áreas de estudo durante a 

estação seca e chuvosa.  

As estimativa de espécies foram calculadas usando o estimador Chao 1. O índice de 

Shannon-Wiener foi calculado para os períodos em cada uso da terra, por meio da fórmula: 

, onde pi: frequência de cada espécie (a proporção da espécie em 

relação ao número total de espécimes encontrado no levantamento), para i variando de 1 a S 

(número de espécies). E para analisar a variação da composição de espécies entre as áreas de 

estudo, utilizou-se o Bray-Curtis para a medida de similaridade. Todas as análises foram 

calculadas utilizando programa BioDiversity Pro 2.0 (McALEECE et al, 1997).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registrados 2.023 formicídeos distribuídos em 21 espécies, 12 gêneros de 5 

subfamílias. A espécie Pheidole obscurithorax da subfamília Myrmicinae foi a mais 

abundantes nas três áreas, em ambos os períodos (Tabela 1), e como muitas espécies do 

gênero Pheidole são oportunistas e patrulham ativamente o ambiente buscando alimentos, 

além de serem agressivas e competitivas (RAMOS et al., 2003); entretanto, várias outras 

espécies são ecologicamente diversificadas, coletoras de sementes, onívoras, predadoras e 

mutualísticas, podendo viver associadas a plantas e Hemiptera (HÖLLDOBLER; WILSON, 

1990). 

A espécie Ectatomma brunneum também foi muito abundante, com 250 registros no 

total, 168 (67,2%) na estação seca e na chuvosa 82 (32,8%), e em relação às áreas estudadas 

apresentou a maior abundância no sistema agroflorestal em ambas as estações (Tabela 1). 

Essa espécie é amplamente distribuída na América Latina (BROWN JR., 1958) e em todas as 

regiões do Brasil, além de ser um predador generalista é encontrada em áreas de vegetação 

aberta, como bordas de florestas ou clareiras, mas também nas culturas, pastagens e vegetação 

secundária (KEMPF, 1972). 

Observou-se que entre as áreas estudadas, o sistema agroflorestal apresentou a maior 

abundância de formigas tanto no período chuvoso (589 registros), como no período seco 

(249). Verificou--se que na estação mais chuvosa (611 registros, 30,2%) houve redução na 

abundância, quando comparado com a estação seca (1412 registros, 69,8%) do total de 

registros, (1.412 registros). No entanto, a estação chuvosa apresentou todas as 21 espécies 

coletados enquanto que na seca foram coletados 20 espécies (Tabela 1). O que poderia 

significar que, em período seco, o forrageamento no solo seria menor (maior abundância de 

fontes de alimento na vegetação) ou menos ativamente (com a maior proximidade das fontes 

de alimento do ninho), reduzindo as probabilidades de serem capturados (NUNES, 2010). 

Em geral, a precipitação, a temperatura e a umidade do ar criam um envelope de 

restrições para as diferentes espécies de formigas, influenciando as suas atividades 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). A existência de variações temporais na abundância de 

formigas, durante estações secas e chuvosas pode ter vários motivos. A abundância das 

formigas está relacionada a diversos fatores, como a disponibilidade de alimentos e 

comportamentos específicos como especificidade de habitat ou hábitos nômades de 

armazenamento de alimentos podem determinar a permanência de uma espécie, quando 

houver variação das condições climáticas (FAGUNDES et. al., 2009). 
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As principais características intrínsecas das formigas são agressividade, 

territorialidade, crescimento e dinâmica intracolonial, período e comportamento reprodutivo, 

que estão relacionados à sazonalidade, consequentemente, algumas espécies podem ser muito 

abundantes numa estação e o contrário em outra (Camponotus brettesi, Pachycondyla 

crassinoda, e Solenopsis tridens). Além disso, as estações distintas de atividade de forrageio 

impediriam a competição direta entre espécies de mesmo nicho (HUNT, 1974) e os 

comportamentos tipicamente sazonais como migração de guildas nômades e período 

reprodutivo ligado às chuvas são também evidenciados pela abundancia das espécies em 

forrageio (FAGUNDES et al., 2009). 

 
Tabela 1. Abundância (nº de registros) de espécimes da família Formicidae coletados na Fazenda 

Escola São Luís, na Universidade Estadual do Maranhão nas áreas de Sistema agroflorestal (SAF), 

Floresta secundária (FS) e Cultura de Citrus (Citrus) no período seco e chuvoso. São Luís (MA), 
2011/2012. 

 

Subfamílias e Espécie 
Chuvoso 

Total 
Seco 

Total 
Total 

geral Citrus Mata SAF Citrus Mata SAF 

Ecitoninae          

Labidus coecus (Latreille, 
1802) 

1 1 2 4 8 3 9 20 24 

Ectatomminae          

Ectatomma brunneum 

Smith, 1858 
30 11 41 82 67 11 90 168 250 

Formicinae          

Brachymyrmex nr. 

Patagonicus 
6 3 3 12 8 1 9 18 30 

Brachymyrmex obscurior 

Forel, 1893 
13 2 2 17 30 8 13 51 68 

Camponotus brettesi Forel, 

1899 
14 13 28 55 23 24 76 123 178 

Camponotus coloratus 
Forel, 1904 

- - 5 5 4 3 1 8 13 

Camponotus JTL-036 1 1 5 7 3 3 8 14 21 

Camponotus nr. Coruscus 2 13 24 39 24 26 42 92 131 

Camponotus nr. JTL-044 3 5 16 24 12 6 22 40 64 

Paratrechina nr. longicornis  6 6 7 19 9 7 12 28 47 

Myrmicinae          

Acromyrmex coronatus 
(Fabricius, 1804) 

5 5 1 11 11 2 9 22 33 

Acromyrmex landolti 

landolti (Forel, 1885)  
2 4 1 7 7 2 8 17 24 

Crematogaster evallans 

Forel, 1907 
14 6 16 36 40 10 49 99 135 

Crematogaster nr. abstinens 7 2 7 16 25 15 14 54 70 

Mycocepurus smithii (Forel, 

1893) 
1 1 - 2 2 3 4 9 11 



 

 

379 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

Subfamílias e Espécie 
Chuvoso 

Total 
Seco 

Total 
Total 

geral Citrus Mata SAF Citrus Mata SAF 

Pheidole coracina Wilson, 
2003 

8 1 7 16 15 6 17 38 54 

Pheidole scapulata Santschi, 

1923 
3 1 5 9 12 1 12 25 34 

Pheidole obscurithorax 

Naves, 1985 
50 40 56 146 105 77 115 297 443 

Solenopsis tridens Forel, 

1911 
16 23 13 52 28 54 52 134 186 

Trachymyrmex nr. JTL-004 5 - 3 8 6 - 7 13 21 

Ponerinae          

Pachycondyla crassinoda 

(Latreille, 1802) 
1 36 7 44 26 96 20 142 186 

Total geral 188 174 249 611 465 358 589 1412 2023 

 

Na Figura 3, verificou-se que a riqueza de espécies aumentou com o número de 

amostras, atingindo a estabilização a partir de 12 amostras; isto indica que o esforço e o 

tamanho amostral foram adequados. Resultados semelhantes foram encontrados por Santos et 

al. (2012) que verificou a diversidade de formigas epigeicas em floresta ombrófila densa e em 

cultivo de cana-de-açúcar em Pernambuco. Istopode ser explicado pelo fato de que em áreas 

tropicais existe um alto número de espécies raras nas amostras (LONGINO et al., 2002). No 

entanto, as formigas epigeias não apresentam variação sazonal na riqueza em consequência da 

homogeneidade dos recursos nas duas estações (QUEIROZ, 2013), como uma maior 

qualidade e quantidade de recursos para formigas que nidificam e forrageiam acima do solo 

(COSTA et al. 2011). 

 

Figura 3. Curva da acumulação de espécies de formicídeos coletados nas três áreas de estudo 

durante os períodos seco e chuvoso, calculada pelo estimador Chao 1. São Luís, MA. 

2011/2012. 

 

A maior diversidade mostrada através do índice de Shannon no período seco foi na 

cultura de Citrus (H’=1,176), já no período chuvoso foi no sistema agroflorestal (H’=1,255). 
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Istopode ser devido falta e/ou a variação sazonal da serapilheira (sítios de nidificação, 

recursos alimentares para grupos especializados de formigas), e indicar uma maior quantidade 

de recursos, como um maior número de troncos, galhos e folhas que servem como abrigo para 

formigas ou outros animais que são fontes de recursos para elas (McGLYNN et al. 2009). Na 

época das chuvas, o ambiente apresenta maior qualidade e quantidade de recursos  e melhores 

condições para esses insetos, como maior umidade e temperatura (KASPARI et al. 2003). 

Após o fim das chuvas, com a alteração da qualidade e quantidade de recursos disponíveis e o 

aumento do risco de dissecação, as formigas podem diminuir sua atividade e até serem 

obrigadas a buscar outros recursos (VIANA-SILVA; JACOBI, 2012). 

Quanto à similaridade faunística observou-se que as coletas 20 e 22, realizadas em 

maio e junho respectivamente, tiveram maior similaridade, ou seja, possuíram maior número 

de espécies semelhantes sendo que ambas foram realizadas na estação seca que teve a 

ocorrência de chuvas eventuais. O que pode ser explicado pelo fato de algumas espécies de 

formicídeos (como Camponotus brettesi, Camponotus nr. coruscus, Crematogaster evallans, 

Ectatomma brunneum, Pachycondyla crassinoda, Pheidole obscurithorax e Solenopsis 

tridens), têm preferência por temperaturas entre 20ºC e 29 ºC e que, mesmo em dias de verão 

com pancadas de chuva, elas continuam a forragear. Além disso, as plantas provêm abrigo e 

outros recursos (CHAGAS; VASCONCELOS, 2002) como frutos durante todo o ano ou tem 

picos de frutificação durante a época seca (GARCIA et al. 2009), quando as espécies que 

nidificam no solo buscam a exploração de recursos. 

O estudo mostrou uma forte relação entre a sazonalidade e a comunidade de formigas 

forrageadora com relação à abundância, mas pouca relação com a riqueza. O que demonstra 

que nas transições não ocorre uma troca de espécies na comunidade, mas uma redução da 

atividade de forrageio de algumas espécies e o crescimento do mesmo ato para outras, sem 

mudança significativa na composição corroborando os dados de Fagundes et al., 2007. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O microclima do sistema agroflorestal é favorável ao desenvolvimento das formigas 

que nele habitam, independente da estação do ano. A sazonalidade não influencia na 

composição de espécies de formigas, mas interfere na abundância, na diversidade de espécies 

e na similaridade funística da mirmecofauna. 
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RESUMO 

O patê é um derivado industrializado obtido a partir de carne e/ou produtos cárneos e/ou mistos 
comestíveis, de diferentes espécies de animais, transformados em polpa. Este trabalho foi 

desenvolvido no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – UEPA/Centro de 

Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT, em Belém, Pará, e visa um novo derivado da carne bubalina, 
aplicando-se tecnologia simples e de alta eficiência, para ser utilizada por pequenos produtores da 

agricultura familiar, e avaliar sua aceitação sensorial. Na formulação do derivado foram utilizados 

52% de carne bubalina, 25% de gelo, 15% de gordura hidrogenada, 1,6% de proteína isolada de soja, 

0,8% de sal, 0,1% de sais de cura, 4,9% de condimentos (alho e cebola desidratados e orégano), 0,2% 
de fixador, 0,5% de tripolifosfato, 0,3% de leite integral em pó, 0,1% de emulsificante, 1,4% de 

polvilho azedo e 0,4% de condimentado para carne. Posteriormente, a massa foi envasada em potes de 

vidro. A análise sensorial foi realizada com 52 julgadores não treinados. Também, foram realizadas 
análises físico-químicas de umidade, cinzas e lipídeos. A avaliação sensorial apresentou medias de 

8,03 para textura, 7,96, aroma, 8,28, sabor, 7,26, aparência e 8,11 para avaliação geral. Quanto a 

intenção de compra, 96% dos provadores comprariam esse derivado, que continha 36,88% ±0,02 de 
umidade, 2,54%±0,01 de cinzas e 39,57%±2,31 de lipídeo. 

 

Palavras-chave: Derivado cárneo, agregação de valor, escala hedônica, lipídio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a bubalinocultura está presente em todas as regiões, com predominância na 

Região Norte. Os bubalinos são criados nas regiões de campos naturais e em pastagens 

cultivadas, sendo grande alternativa para produção de carne nobre, a baixo custo. Hoje, a 

pesquisa agropecuária busca elevar a produção e qualidade de produtos como carne e leite, 

pela recente pressão da população humana (COSTA, 2005).  

Os embutidos de massa fina são produtos curados, que se caracterizam pelo elevado 

grau de divisão de seus constituintes, e podem ser de carne bovina, suína, aves e peixes 

(COSTA, 2000), além da carne bubalina, pelas suas destacadas características nutritivas e 

organolépticas. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal define como 
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pasta ou patê o produto cárneo industrializado obtido a partir de carnes e/ou produtos cárneos 

e/ou mistos comestíveis, das diferentes espécies de animais comercializados e transformados 

em pasta, adicionado de ingredientes e submetido a processo térmico adequado, tais como 

cozimento, pasteurização ou esterilização (MAPA, 2000).  

Dessa forma, este trabalho visa desenvolver um novo derivado da carne bubalina, 

através do uso de corte secundário, para agregar valor a esse produto de menor valor 

comercial, bem como avaliar sua aceitabilidade sensorial e características físico-químicas, 

como possibilidade para alimentação escolar. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

Foi elaborado patê com uso de carne bubalina, do corte secundário acém, oriundo da 

Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará - SOCIPE. Posteriormente foram recepcionadas e 

moídas no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – UEPA/Centro de 

Ciências Naturais e Tecnologia - CCNT.  

A elaboração do patê de carne bubalina apresentou a seguinte formulação, 52% de 

carne, 25% de gelo, 15% de gordura hidrogenada, 1,6% de proteína isolada de soja, 0,8% de 

sal, 0,1% de sais de cura, 4,9% de condimentos (alho e cebola desidratados e orégano), 0,2% 

de fixador, 0,5% de tripolifosfato, 0,3% de leite integral em pó, 0,1% de emulsificante, 1,4% 

de polvilho azedo e 0,4% de condimentado para carne. 

O processamento foi iniciado com o cozimento da carne, em cubos médios, em panela 

de pressão, apenas com água mineral, para se obter, de forma rápida, a carne macia e cozida. 

Após o cozimento a carne foi colocada no Cutter, adicionado o gelo e demais componentes da 

formulação. Assim, o patê saiu do Cutter como pasta fina, que foi envasado em potes de 

vidro, previamente esterilizados, e posterior tratamento térmico à 72 ºC, por 30 minutos, 

depois foi armazenado a temperatura de 8 ºC. 

 A análise sensorial em escala hedônica de 9 pontos foi realizada com 52 julgadores 

não treinados, voluntariados, de ambos os sexos, e variada idade, entre estudantes e 

profissionais do Campus V da UEPA/CCNT, com avaliações de textura, sabor, cor, aroma, 

aparência global e intenção de compra do derivado. Também, foram realizadas análises físico-

químicas de umidade, cinzas e lipídeos (ADOLFO LUTZ, 1985). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os provadores, 62% eram do sexo feminino e 38% do masculino, onde 96,15% 

estavam entre 16 e 25 anos, e 3,85% entre 26 e 35 anos. A frequência de consumo de patê foi 

de 44,24%, que afirmaram que consomem esse derivado sistematicamente, e 55,76% não o 

consomem. A avaliação sensorial está na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Notas da análise sensorial. 

 Característica Nota (%) ± D.P. 

Textura 8,03 ± 1,15 

Aroma 7,96 ±1,31 

Sabor 8,28 ± 0,97 

Aparência 7,26 ± 1,64 

Avaliação global 8,11 ± 0,98 

 

Os resultados da avaliação sensorial estiveram entre “gostei regularmente” e “gostei 

muito”, o que indica que o derivado foi bem aceito pelos julgadores. Quanto à intenção de 

compra, 96% deles comprariam o patê de carne bubalina, contra 4% que não o comprariam. 

Entre os julgadores, 55,76% não consomem patê com frequência, sendo que entre os itens 

julgados, a textura e sabor foram mais apreciados, enquanto aroma e aparência global 

receberam notas baixas, devido à dois fatores, eles não tinham contato sistemático com o 

derivado e o patê condimentado com orégano ainda não está disponível no mercado local. Na 

Tabela 2 observam-se os resultados das analises físico-químicas. 

 

Tabela 2- Análises físico-químicas. 

Analise Resultado Padrão (máx)* 

Umidade 36,88% ±0,02 70%, 

Cinzas 2,54%±0,01 - 

Lipídeos 39,57%±2,31 32% 

*Instrução Normativa nº 21, de 31 de julho de 2000. 

 

O derivado está dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa nº 21, de 31 

de julho de 2000. Os valores para cinzas não foram comparados com a legislação, por que não 

há padrão. O percentual lipídico está acima do mencionado pela legislação vigente e precisa 

ser reduzido, o que pode ter sido provocado pela elevada quantidade de gordura hidrogenada, 
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a fim de valorizar o baixo teor de gordura da carne bubalina, uma de suas destacadas 

características para prevenir doenças, através de dietas mais saudáveis. 

 

4. CONCLUSÃO 

O patê de carne bubalina é derivado promissor, que agrega valor a carne de búfalo. A 

facilidade de sua elaboração permite a produção por pequenos produtores da agricultura 

familiar e pode ser consumido na alimentação escolar. 
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RESUMO 

 
A linguiça é um dos derivados cárneos mais fabricados, provavelmente pela facilidade de sua 

elaboração. Este trabalho objetiva analisar a influência do baixo teor de gordura da carne bubalina, em 

linguiças com apenas carne bubalina, e a mista, com carne suína. Foram elaborados dois derivados 

cárneos, linguiça calabresa, contendo carnes bubalina e suína, no Laboratório de Alimentos da 
Universidade do Estado do Pará – UEPA/Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT, em 

Belém, Pará, uma com 76,02% de carne bubalina e outra mista, com 28,50% de carne suína e 47,51% 

de bubalina, ambas com 13,62% de toucinho, 4,94% de gelo, 2,47% proteína texturizada de soja, 
1,04% de sal, 0,24% de pó húngaro, 0,2% de fixador, 0,83% de condimento para linguiça, 0,19% de 

alho e cebola, e 0,21% de tripolifosfato. Depois da cura, por 48 horas, a massa foi embutida em tripas 

naturais, e um dia após essa elaboração, realizou-se a analise sensorial, através da escala hedônica, 
com 80 julgadores não treinados, além de análises físico-químicas, de umidade, resíduo mineral fixo 

(RMF) e lipídeo. Em todos os atributos avaliados na análise sensorial, as notas estiveram entre 6 e 8, o 

que corresponde de “gostei ligeiramente” a “gostei muito”, onde a linguiça mista teve maior aceitação.  

 
Palavras-chave: Derivados cárneos, agregação de valor, avaliação hedônica, teor de gordura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os diferentes hábitos alimentares da população possibilitaram a tendência da 

fabricação de linguiças bubalina, por ser feita com uma carne mais saudável, por apresentar 

um baixo teor de gordura intrínseca, as quais tipificam este produto e conferem boa 

apresentação e aceitação, diferenciando-as dos demais tipos de carnes. Desde a remota da 

antiguidade o homem vem produzindo linguiças, na busca de conservar a carne e fornecer um 

produto à altura das aspirações do consumidor.  

No Brasil a linguiça é um dos produtos cárneos mais fabricados, provavelmente 

porque sua elaboração, além de não exigir tecnologia sofisticada, utiliza poucos equipamentos 

e que são de baixo custo (PEREDA, 2005). Assim foi elaborado dois produtos, a linguiça 
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calabresa e a linguiça calabresa mista, feito a partir de um corte secundário da carne de búfalo 

e com carne suína. Sendo assim esse trabalho tomou por objetivo analisar a influência do 

baixo teor de gordura na carne bubalina aplicada a um derivado, comparando a linguiça feita 

somente com carne bubalina e com a carne bovina, na qual foi analisada a suculência dos 

derivados produzidos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
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Foram elaborados dois derivados cárneos com a utilização de carne bubalina da 

Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará - SOCIPE e carne suína do mercado local. 

Posteriormente foram recepcionadas e moídas no Laboratório de Alimentos da Universidade 

do Estado do Pará – UEPA/Centro de Ciências Naturais e Tecnologia - CCNT.  

Foram avaliadas duas formulações de linguiça calabresa, uma com 76,02% de carne 

bubalina e outra mista, com 28,50% de carne suína e 47,51% de bubalina, ambas com 13,62% 

de toucinho, 4,94% de gelo, 2,47% proteína texturizada de soja, 1,04% de sal, 0,24% de pó 

húngaro, 0,2% de fixador, 0,83% de condimento para linguiça, 0,19% de alho e cebola, e 

0,21% de tripolifosfato. 

O processamento foi semelhante para ambas as formulações, após moer as carnes foi 

adicionado gelo, especiarias e os condimentos para linguiça. Depois da cura, por 48 horas, a 

massa foi embutida em tripas naturais, e um dia após a elaboração, realizou-se a analise 

sensorial, através da escala hedônica, com 80 julgadores não treinados. Também, foram 

coletadas amostras para análises de umidade, resíduo mineral fixo (RMF) e lipídeo, de acordo 

com a metodologia de Adolfo Lutz (1985), realizadas em triplicata, umidade e cinzas, e em 

duplicata, lipídeo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise sensorial foi realizada com provadores constituídos por 35% de mulheres e 

65% de homens. Quanto à intenção de compra, observou-se boa aceitabilidade do derivado, 

com escolha de 99,96% para a linguiça mista, enquanto a elaborada com carne bubalina, 70% 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Analise sensorial das linguiças calabresa. 

Atributo                           Linguiça 

 Mista Búfalo 

Aroma  7,35±1,61 6,47±1,92 

Sabor 7,57±1,32 7±1,62 

Suculência 6,41±1,55 6,72±1,65 

Aparência Global 6,65±1,65 6,75±1,69 

 

Nos atributos avaliados, as notas estiveram entre 6 e 8, o que corresponde de “gostei 

ligeiramente” a “gostei muito”. A suculência foi pouco apreciada, principalmente, a da 

linguiça de carne bubalina, pois essa carne possui baixo teor de gordura, entretanto, a adição 

de toucinho, nas duas formulações, foi semelhante, e não favoreceu nenhuma das 

formulações. A gordura é um componente essencial dos embutidos, pois aporta determinadas 
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características que influenciam, de forma positiva, na sua qualidade sensorial. É importante a 

escolha da gordura utilizada, considerando-se que sua qualidade pode comprometer o sabor e 

aparência do produto final, bem como sua capacidade de conservação (PEREDA, 2005).  

Para se manter boa mistura durante a elaboração dos derivados, a adição de gelo 

ajudou na diluição dos sais de cura e cloreto de sódio, o que conferiu melhor textura e 

distribuição da massa, o que facilita o seu embutimento nas tripas (TERRA, 2004).  

Outro fator importante foi a manutenção da massa com temperatura abaixo de 7 ºC, 

para evitar cheiro desagradável. As carnes se estragam pela ação de micro-organismos e por 

reações químicas e enzimáticas, e a temperatura é fator que interfere na velocidade dessas 

reações e no desenvolvimento microbiano, e é catalisadora ou inibida dessas ações. As 

temperaturas entre 20 ºC e 40 ºC aceleram as alterações, enquanto as baixas retardam 

(ZINNAU, 2011). As análises físico-químicas estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Analises físico-químicas das linguiças calabresa.  

Análise Linguiça  

 Mista Búfalo 

Umidade 63,54% ± 0,98 60,31% ± 5,43 

Cinzas (RMF) 2,94% ± 0,16 3,55% ± 0,75 

Lipídeo 25,42% ± 2,99 26,42 ± 4,62 

 

As amostras apresentaram baixa umidade, por serem defumados, enquanto o teor de 

lipídico foi aceitável, apesar da sua percentagem, na linguiça mista, ser maior do que a da 

elaborada com somente carne bubalina, o que era esperado, devido às características desse 

produto, que possui menor teor lipídico. A linguiça mista apresentou maior suculência, devido 

à quantidade lipídica oriunda da carne suína adicionada à sua formulação. 

 

4. CONCLUSÃO 

A linguiça mista teve maior aceitação, fato importante pois a carne bubalina confere 

menor teor lipídico e consequente constitui alternativa para dietas alimentares mais saudáveis, 

além da possibilidade de possibilitar políticas públicas para o uso desse derivado na 

alimentação de estudantes de escolas da rede pública.  
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RESUMO 
 

Ao longo da evolução os insetos desenvolveram grandes adaptações, e sua grande capacidade 

adaptativa proporcionou a eles estar presente em quase todos os ambientes, desempenhando várias 
funções como polinização, decomposição, além de servirem de alimento para outras espécies. O 

presente trabalho teve como objetivo compreender a utilização dos insetos na alimentação humana, 

mostrando a importância nutricional, ecológica, econômica e social trazida por essa nova alternativa 

alimentar. É surpreendente a quantidade de espécies de insetos existentes e suas inúmeras utilidades, 
que além das funções ambientais já descritas, servem também de alimento para os humanos, que é 

uma prática alimentar conhecida como entomofagia, desconhecida e rejeitada por grande parte das 

pessoas no mundo. Porém do ponto de vista ecológico, nutritivo e econômico inserir insetos na 
alimentação humana é viável e rentável. Contudo, nós seres humanos pertencemos a sociedades que 

nos prendem a normas e culturas que restringem nossas atitudes, no que diz respeito à alimentação 

limitam nossas escolhas nos mostrando o que é “apropriado” como alimento ou não. Os insetos são 
componentes alimentares naturais e renováveis, são consumidos como suplementos alimentícios e 

constituem a base alimentar dos mais variados povos em muitas regiões do planeta. A introdução dos 

insetos comestíveis na vida alimentar de cada pessoa não depende somente das suas questões proteicas 

e sua vasta distribuição no ambiente que vivemos, depende principalmente da sua aceitação, da sua 
percepção diante desse recurso alimentar pouco explorado e conhecido. No ano de 2050 se prevê 

muitas mudanças econômicas, mas principalmente mudanças ambientais e sociais, e a escassez de 

alimentos é uma das alternativas mais comentadas, por isso cientistas de todo mundo estão propondo 
investimentos na entomofagia como uma nova prática alimentar. Entretanto, deve-se esclarecer que 

não se trata da substituição dos alimentos já existentes, e sim a introdução de uma nova fonte de 

proteína. 

 

Palavras-chave: Insetos comestíveis. Cultura alimentar. Nutrição humana. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A industrialização, a urbanização e a degradação da natureza, são as principais causas 

do crescimento e do domínio humano ao longo dos anos, ocupando espaços que originalmente 

pertenciam a fauna e a flora, e com essa globalização e o crescimento desordenado, a 

permanência de muitos animais em nosso convívio, muito das vezes, não é permitida. 

Entretanto, entre os animais um grupo que tem se destacado bastante desde milhões de anos 
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atrás é o dos insetos devido a sua grande capacidade adaptativa, que os torna capazes de 

sobreviver e permanecer ao nosso entorno, tanto na zona rural como na urbana, quase sem 

prejuízo a sua existência.  

Porém, a maioria dos insetos que habita nosso meio, tem sido considerado na maior 

parte das vezes pragas e disseminadores de doenças, do mesmo modo os benefícios que os 

insetos trazem para os ecossistemas em geral, não são considerados. Contudo, estudos 

indicam que os insetos causadores de transtornos ao ser humano são representados por apenas 

1% de suas espécies (BORROR & DELONG, 1988). 

Os insetos formam o maior grupo de seres que vivem na Terra, com aproximadamente 

1 milhão de  espécies conhecidas (COSTA NETO, 2011). Portanto, são de grande importância 

para os componentes dos sistemas ecológicos, fazendo parte dos mais relevantes processos de 

reciclagem de materiais orgânicos, além de serem participantes fundamentais nas cadeias 

alimentares (LINASSI & BORGHETTI, 2011). 

A alimentação é uma necessidade básica dos seres vivos, na dieta humana a mesma é 

uma atividade que possui características peculiares em cada uma de nossas distintas culturas, 

ou seja, diferente em cada local ou região do globo, sendo esta rodeada de crenças, tabus e 

normas (FIGUEROA, 2001). Em nossa sociedade o acesso à alimentação é considerado um 

direito de todos, tendo como base práticas alimentares protetoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável 

(SESAN, 2006). 

É perceptível que a alimentação para o Homem não depende somente de uma 

necessidade para a manutenção do corpo, mas principalmente, uma forma de viver em 

sociedade, participar de determinado meio. A alimentação é firmada em uma lealdade de 

escolha, escolhemos por satisfação bucal, análise do que se acha “normal”, por determinada 

cultura, sua utilização, sua aparência, enfim, escolhemos sempre por algum motivo 

(ONFRAY, 1990). 

A Entomofagia é um fenômeno historicamente antigo e disseminado geograficamente, 

uma prática alimentar muito comum em países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, se apresentando de várias maneiras como uma culinária alternativa exótica, 

configurando-se também como um alimento usado para a sobrevivência nas comunidades 

mais pobres, uma estratégia em resposta a desnutrição, pois é um alimento que pode ser 

obtido facilmente na natureza, com custo zero (SANTOS, 2004). 
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Pelo exposto, é de grande importância produzir um trabalho onde a entomofagia seja 

vista como uma alternativa nutricional humana tendo em vista os cenários futuros de escassez 

alimentar para nossa sociedade, ressaltando seus benefícios, sua prática em diversas regiões 

geográficas, sua diversidade culinária e cultural, seus tabus e os questionamentos que 

envolvam esse tema tão antigo e desconhecido por muitos ainda hoje. Este trabalho consiste 

em uma revisão bibliográfica sobre a entomofagia no mundo e foi realizado através da 

utilização de fontes literárias de autores de vários países e localidades, os quais abordassem a 

importância econômica, ambiental e social do tema em questão.  

 

2. METODOLOGIA  

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica (revisão integrativa) ou 

estudo de revisão de literatura cientifica sistemática (SOUZA et al., 2010), buscando 

conhecer e entender sob o olhar de alguns autores, a importância da introdução de uma nova 

alternativa de alimento para os seres humanos, procurando de várias formas mostrar seus 

benefícios nutricionais, econômicos, ecológicas e sociais, fazendo uma reflexão a respeito do 

hábito alimentar de diversas partes do mundo, considerando a qualidade proteica e segurança 

alimentar do hábito entomofágico. O levantamento de dados foi realizado principalmente 

através de artigos científicos, para assim atender aos objetivos propostos. 

Segundo Macedo (1995) a pesquisa bibliográfica é uma busca por seleção de 

documento, informações bibliográficas que estão intimamente ligados ao problema da 

pesquisa, através de livros, revistas, artigos, trabalhos de conclusão de curso (TCC), 

dissertações e teses, juntamente com a inclusão de todas as referências para serem utilizadas. 

Para o melhor desenvolvimento e entendimento do tema tratado, a elaboração deste 

estudo foi realizada com base em pesquisa de registros, análise e organização de todas as 

informações bibliográficas encontradas, permitindo assim uma clara compreensão e 

interpretação do assunto abordado, os dados obtidos são referentes a pesquisas de artigos de 

vários países. 

Toda a pesquisa foi bibliográfica e teve como ferramenta base, várias matérias 

publicadas sobre entomologia, entomofagia, áreas sobre o tema, assuntos em livros, teses, 

TCC’s e principalmente artigos científicos indexados. A organização do trabalho foi realizada 

numa sequência de etapas, primeiro ocorreu a busca pelo material bibliográfico, seguido de 



 

 

395 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

fichamento de resumo, interpretação do material, análise de textos bibliográficos, revisão e 

análise final. 

A análise dos estudos selecionados, em relação ao delineamento de pesquisa, foi tanto 

a análise quanto a síntese dos dados extraídos da bibliografia e foi realizada de forma 

descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de 

reunir o conhecimento produzido sobre a entomofagia nessa revisão bibliográfica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor compreensão sobre a temática do estudo, os resultados obtidos foram 

organizados nos seguintes tópicos: considerações gerais sobre os insetos; a importância dos 

insetos; a origem da Entomofagia; a entomofagia como uma nova fonte de alimento; as 

principais culturas entomofágicas, a entomofagia no Brasil; o valor nutricional e econômico 

dos insetos e as vantagens e os benefícios do consumo de insetos. 

 

3.1.Considerações gerais sobre os insetos 

 

A entomologia é a ciência que estuda os insetos, abordando aspectos ecológicos, 

taxonômicos, biológicos, significância e importância econômica, agrícola e médica. Além de 

abordar estudos que envolvem os insetos considerados como úteis tanto para a natureza 

quanto para o Homem, como por exemplo, a entomofagia, e também de espécies que de 

alguma maneira são prejudiciais a humanidade (STORER et al., 1998). 

Triplehorn & Jonnson (2005) descrevem os insetos como componentes do grupo 

dominante de animais na Terra, seus representantes podem ser encontrados em praticamente 

todos os lugares. Quanto a sua diversidade, os insetos ultrapassam todos os animais terrestres 

em número de espécies, equiparando-se ao triplo da quantidade que existe do restante do 

Reino Animalia, estima-se que o seu número de espécies pode se aproximar de 30 milhões 

(STORER et al., 1998) 

Para Dufour (2007) os insetos são extremamente abundantes e sua biomassa seca total 

pode ser maior do que a de outros animais do planeta. Por isso, que esses animais quando 

utilizados como recurso alimentar humano são considerados uma "reserva nutricional 

estratégica", que pode eventualmente ser usado para atenuar a fome no mundo. 
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3.2.A importância dos insetos 

 

Os insetos apresentam grande importância ecológica, sendo esses capazes de 

ocuparem os mais diversos nichos. Segundo Nunes (2005) os insetos são ecologicamente 

essenciais devido servirem de alimento para outros animais, tanto invertebrados como 

também, alguns vertebrados tais como pássaros, sapos, lagartos, macacos. Porém, os insetos 

possuem outra grande função ecológica, a de mantenedores das florestas, tendo em vista que a 

ausência desses animais nesses ambientes comprometeria até a existência dos ecossistemas 

florestais, pois cerca de dois terços das plantas que possuem flores são polinizadas pelos 

insetos, além disso, estes são essenciais para a introdução de matéria orgânica no solo, feita 

por algumas de suas espécies (DEFOLIART, 2008). 

Na sociedade humana os insetos possuem papel fundamental na economia, 

principalmente, pela produção de seda e mel, na área da saúde, devido alguns serem vetores 

de doenças ou na agricultura por alguns serem pragas ou também controladores biológicos de 

espécies daninhas. Outras características benéficas importantes dos insetos estão no fato de se 

estabelecerem como uma nova fonte de proteínas, também por que apresentam propriedades 

analgésicas, diuréticas, imunológicas, antibióticas, anestésicas, antirreumáticas e afrodisíacas 

(RAMOS-ELORDUY, 2009).  

Entretanto, os insetos também causam malefícios, como por exemplo, pragas na 

agricultura, muitos agricultores perdem suas plantações por causa da infestação de insetos. 

Eles são atraídos devido a maior facilidade em obter o alimento, e como são abundantes 

conseguem se reproduzir com grande rapidez, tornando-se verdadeiras pragas nas plantações. 

Por esse motivo muitos agricultores utilizam inseticidas para se livrarem dos insetos. A 

utilização desses produtos químicos é muito nociva, pois causam a poluição do ambiente, do 

solo e da água, colocando em risco a vida de outros animais e até mesmo do próprio ser 

humano. 

 

3.3.A origem da Entomofagia 

O uso de insetos como alimento data do período entre o Plioceno e o Pleistoceno (2,5 

a 3,6 milhões de anos atrás). Estudos desenvolvidos sobre as várias ferramentas usadas pelo 

hominídeo Australopithecus robustos, revelou que os cupins eram componentes de uma dieta 

desse ancestral do Homem moderno (COSTA NETO, 2002). Desde muito tempo o Homem 

possui o hábito de alimentar-se de insetos para atender suas necessidades alimentares, 
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contudo, por razões pouco conhecidas em determinadas culturas este hábito desapareceu 

(COSTA NETO, 2011). 

Os astecas, por exemplo, nutriam-se de 91 espécies de insetos, preparados das mais 

variadas formas, no entanto a chegada dos espanhóis acarretou em muitas mudanças, e uma 

delas foi a distinção das comidas consideradas apreciadas e não apreciadas por eles, onde o 

alimento indígena foi classificado negativamente, fazendo com que fossem esquecidos e não 

valorizados (RAMOS ELORDUY & PINO, 1996). Para Costa Neto & Ramos Elorduy (2006) 

o fenômeno antropoentomofágico (novo termo para o consumo de insetos por seres humanos) 

é documentado até mesmo na Bíblia, em Marcos 1:6 está descrito: “João usava uma veste de 

pelos de camelo com uma tira de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre”. 

Percebe-se que é uma prática alimentar antiga considerada muitas vezes como repugnante, 

porém é uma rica fonte alimentícia pertencente ao grupo animal mais abundante do Planeta. 

O consumo de insetos não é exclusivo de um único estágio de desenvolvimento, 

dependendo da espécie pode-se comer apenas os ovos e as larvas ou então as larvas e as pupas 

ou somente os adultos. Também, consome-se alimentos produzidos por insetos, como o mel 

que é bastante apreciado por nós, o própolis, a geleia real e outros produtos elaborados e/ou 

excretados por esses animais (COSTA NETO, 2003).   

De acordo com González & Contreras (2009) não se tem uma razão esclarecida em 

relação à aversão dos insetos por seres humanos, não se consegue entender essa repulsa, tendo 

em vista que historicamente existem relatos de entomofagia inclusive, por vultos como 

Aristóteles (384–322 a.C), um dos maiores filósofos da história que consumia cigarras,  ou 

por grande impérios e civilizações, como por exemplo, os romanos que se alimentavam de 

algumas larvas de insetos considerados pratos dos mais saborosos e caros, as vezes restrito 

apenas às pessoas abastadas da sociedade. Entretanto, há relatos negativos, quanto ao hábito 

entomofágico que podem ter contribuído para essa aversão, como exemplo o caso de 

Aristófanes (447–385 a.C), grande pensador e dramaturgo grego, o qual qualificava o 

consumo dos insetos como um ato restrito aos pobres de Atenas.  

Ramos-Elorduy (1990) afirma que o consumo de insetos é um hábito alimentar obtido 

culturalmente de gerações em gerações. Assim, para comunidades habituadas a essa cultura, 

torna-se muito mais fácil aceitar e respeitar tal prática, além do mais nessas sociedades o 

consumo dos insetos se dá conforme a abundância, disponibilidade e presença dos mesmos. 

Dessa forma, as pessoas que possuem esse hábito alimentar diversificam sua alimentação, 

consumindo variadas espécies de acordo com as estações ano, pois sabem quando, onde e 
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como coletar, preservar e preparar esses animais, ou seja, a antropoentomofagia acontece de 

maneira bem natural e seletiva. 

Atualmente a Entomofagia é praticada em aproximadamente 120 países por cerca de 

3.000 grupos étnicos, que acrescentam em torno de 1.500 espécies de insetos ao hábito 

alimentar, sendo que os mais consumidos são os coleópteros (470 espécies), seguido pelos 

himenópteros (351 espécies), os ortópteros (267 espécies), e os lepidópteros (253 espécies) 

(RAMOS-ELORDUY, 2000 COSTA NETO, 2003). Os Coleoptera (besouros e joaninhas) 

são consumidos nos estágios de larva, pupa e adulto. Podem ser preparados de várias 

maneiras na culinária, como por exemplo, macarrão com larvas, pizza com larvas e omelete 

com besouros (SILVA JÚNIOR et al., 2011). Os Hymenoptera (formigas, vespas e abelhas) 

podem ser consumidos na forma de larva, adultos e de produtos produzidos por esses insetos, 

como mel, cera, própolis e geleia real. Os Orthoptera, principais gafanhotos e grilos, são 

importantes na alimentação de várias tribos indígenas. Esses animais podem ser consumidos 

nos estágios de ninfas e adultos. Os Lepidotera (borboletas e mariposas) são consumidos 

apenas nas formas de larva e pupa, preparados e revendidos principalmente na forma de larva 

(CONCONI & RODRIGUEZ, 1977, RAMOS-ELORDUY et al., 1982). 

 

3.4.A entomofagia como uma nova fonte de alimento 

 

Vários são os motivos que levam o Homem a acrescentar um alimento a sua dieta 

nutricional, um dos motivos mais importantes para que um determinado animal seja uma 

fonte nutritiva é sua eficácia em converter o alimento que consome no peso do seu próprio 

corpo. Sendo os insetos comestíveis, de acordo com Costa-Neto e Ramos-Elorduy (2006), 

altamente eficientes nesse processo. 

Existem muitas razões que qualificam a Entomofagia como um hábito viável, entre os 

quais se pode destacar o fato de os insetos serem os animais mais comuns na natureza, sendo 

encontrados em praticamente todo o Globo, sua distribuição é classificada em cosmopolitas, 

cerca de 10% das espécies e 90% são restringidas a determinadas áreas geográficas (78% de 

espécies terrestres e 12% aquáticas), ressaltando que a maioria dos insetos são comestíveis e 

somente alguns são tóxicos, além da abundância que torna essa prática alimentar satisfatória, 

uma outra característica facilitaria este consumo, diz respeito ao ciclo de vida dos insetos que 

é bem curto, se comparado a outros animais utilizados como fonte de alimento (ARNALDOS 

et al., 2010). Entretanto o consumo de insetos vai depender em parte do ecossistema 
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(abundância e biomassa vairável) e, principalmente, da cultura local, pois em locais onde o 

hábito entomofágico é comum ou já está estabelecido, se torna praticável para as políticas 

públicas de incentivos as quais seriam mais bem aceitas pela população (RAMOS-

ELORDUY & MONTESINOS, 2007). 

Além das razões citadas acima, destaca-se o fato de os insetos poderem ser 

componentes alimentares naturais e renováveis, que seriam consumidos como suplemento 

alimentar e constituiriam a base alimentar dos mais variados povos em muitas regiões do 

planeta. A inserção dos insetos na vida nutricional de cada pessoa não depende 

excepcionalmente das suas questões nutritivas e sua vasta distribuição no ambiente em que 

vivemos. Mas depende principalmente da sua aceitação, da sua percepção diante desse 

recurso alimentar pouco explorado e conhecido (COSTA NETO, 2011). 

Entretanto, o nível de consumo de insetos comestíveis vai depender, ainda, devido as 

suas características organolépticas, como sabor, textura, cheiro e cor. Sua textura é geralmente 

nítida, também não tem cheiro, exceto alguns pequenos percevejos. As larvas ou pupas são 

geralmente brancas ou ligeiramente amareladas, e os sabores são bem variados, 

assemelhando-se ao peixe, caviar, arenque, pó de camarão, carne de porco, frango, milho, 

casca de batata frita, batata, abacate, sementes de abóbora, pão, nozes, amêndoa, pinheiro, etc. 

Alguns não têm um sabor reconhecido, e acabam parecendo com o sabor de um dos 

ingredientes que são preparados (alho e cebola) (RAMOS-ELORDUY & MONTESINOS, 

2007). 

Vários estudos foram e estão sendo realizados a respeito da importância do consumo 

de insetos para se tornar um hábito alimentar. Muitos pesquisadores têm evidenciado as 

substâncias encontradas na carne de insetos, comparando com as carnes que hoje em dia são 

consumidas amplamente, como por exemplo, a da galinha, do gado e a do pescado, 

destacando-se o valor quantitativo, como uma das principais diferenças. Contudo, o valor 

nutritivo que os insetos carregam é de grande relevância, apresentando alto valor proteico, 

lipídico, de cálcio, sódio, potássio, zinco e magnésio. Além de muitas espécies serem ricas em 

vitaminas, como as do complexo B (tiamina ou B1), riboflavina ou B2, niacina ou B6) 

(COSTA-NETO & RAMOS-ELORDUY, 2006). 

 

3.5.As principais culturas entomofágicas 
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Em algumas regiões do Planeta é bastante comum e de certa forma cultural o ato de 

comer insetos, principalmente em países da zona tropical e subtropical, com destaque para o 

Sudeste Asiático, América Latina e Oeste Africano cujo consumo desses animais possui 

grande tradição (FOLIART, 2003; RAMOS-ELORDUY & MONTESINOS, 2007). 

O consumo tradicional de insetos está restrito a certas regiões devido a certas 

variáveis, tais como o ambiente físico onde os alimentos se encontram; a disponibilidade e 

acessibilidade dos insetos que é dependente dos fatores biológicos, das adaptações tanto 

comportamentais como ecológicas, do ciclo de vida dos insetos, entre outros (MILLER, 1997 

apud COSTA NETO, 2011). Contudo a principal delas e talvez a que causa mais restrições ao 

consumo entomofágico são os tabus culturais e alimentares, específicos e distintos em cada 

localidade. Como se pode exemplificar, os hábitos alimentares dos índios Tukano da 

Colômbia, cujo consumo entomofágico está restrito a apenas uma dieta a base de cupins e 

formigas para enfermidades e ritos de iniciação de adolescentes e jovens menstruadas 

(DUFOUR, 1987). Outro exemplo, que demonstra a dificuldade de aceitação alimentar de 

insetos, diz respeito aos membros do Clã Ire da tribo africana Yoruba, que não consomem a 

espécie de grilo Brachytrupes membranaceus devido a adoração do povo ao deus Ogun que 

não aceita o consumo de animais ou criaturas sem sangue (COSTA NETO, 2011). 

Conforme Spradbery (apud COSTA NETO 2011) os índios Chuh da Guatemala, 

fazem a coleta de vespas na procura de pupas, pois acreditam que poderes procriativos são 

dados pelos olhos pigmentados de preto, assim suas crianças nasceram também com olhos 

grandes. No México, as mulheres grávidas têm o hábito de comer um tipo de larva de vespa 

conhecida como ek, com o intuito de gerar filhos de caráter agressivo, como as vespas (RUIZ 

E CASTRO, 2000, apud COSTA NETO, 2011). CHEN et al. (1998) relata que na Tailândia 

as mulheres grávidas consomem pupas e larvas de formigas Oecophylla sp. por que acreditam 

ser saudável para os filhos. 

Entre as principais culturas consumidoras de insetos destacam-se a Ásia e a Tailândia 

que dispõe de mais de 80 espécies de 35 famílias equivalente a 80% dos invertebrados 

comestíveis no país, a China cujo lucro com a venda de formigas como alimento rende cerca 

de 100 milhões dólares anualmente e o Japão; no continente africano a África do Sul consome 

35 espécies (15 famílias) e na Zâmbia são apreciadas cerca de 60 espécies (15 famílias), 

principalmente larvas de Saturniidae e no Zimbábue com 40 espécies comestíveis (14 

famílias); na América Latina o México é o maior consumidor de insetos onde o número de 
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espécies saltou de 20 para 348 de 1970 a 1997 (CHEN et al., 1998, RAMOS-ELORDUY et 

al., 1998, FOLIART, 2003).    

 

3.6.A entomofagia no Brasil 

 

O Brasil possui uma biodiversidade muito rica e exuberante e também uma incrível 

diversidade cultural, com cerca de 222 etnias indígenas reconhecidas. A prática entomofágica 

em nosso país tem sido relatada desde quando foram feitos os primeiros registros por volta do 

século XVI, os dados etnográficos a respeito desse hábito alimentar indicam que os primeiros 

relatos retratavam sobre a relação dos povos indígenas daquela época com a natureza 

(COSTA-NETOS & RAMOS-ELORDUY, 2006). 

Segundo Costa Neto & Ramos-Elorduy (2006), dos estados que compõem o território 

brasileiro, 14 possuem registros que indicam o uso de insetos como alimento, sendo assim, é 

mostrado um número bem expressivo de insetos usados na alimentação até então 

subestimado. Os registros também destacam as várias formas do uso de insetos para a 

alimentação, sendo consumidos em estágio imaturo (ninfas, larvas e pupas) e adulto, além dos 

produtos por eles produzidos, como o mel, cera, própoles e pólen.  

No Brasil atualmente são consumidas 74 espécies de insetos, pertencentes a 20 

famílias, por 34 grupos indígenas, como também por algumas comunidades urbanas. 

Destacando-se a cultura Caiapó que utiliza larvas e pupas de 7 espécies de abelhas, e as 

tanajuras bastante apreciadas no interior do Brasil (COSTA NETO, 2003). Um outro bom 

exemplo do uso alimentar de insetos no Brasil, diz respeito a cultura dos habitantes do Rio 

Negro, no nordeste amazônico, que apreciam muito algumas espécies de insetos, 

particularmente as formigas saúva, bastante consumidas como farofa, tal cultura foi uma 

herança transmitida pelos índios da região à população local (COSTA NETO, 2011). 

O Brasil possui um grande potencial para a exploração econômica dos insetos para 

fins de consumo alimentar, devido ser detentor da maior diversidade de espécies no mundo 

todo, destacando-se a Região Amazônica onde um hectare de floresta (10.000 m
2
) pode 

apresentar cerca de um bilhão de insetos. Porém a entomofagia no Brasil ainda é carente de 

estudos e valoração do tema, tanto por parte dos institutos de pesquisas como por 

pesquisadores e pelo setor público e a iniciativa privada. Pouco praticado e conhecido, o 

consumo insetos Brasil pode ser mais observado e através das formigas tanajuras, que é um 

alimento relativamente tradicional em áreas do interior de Minas Gerais e do Nordeste, 
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Principalmente em forma de farofa. Contudo, outro inseto que é consumido, fazendo parte de 

brincadeiras na zona rural e de treinamentos de sobrevivência na selva é a larva do 

besouro Pachymerus nucleorum, que se instala dentro de frutos (WILSON, 1987, KURY et al., 

2006). 

 

3.7.O valor nutricional e econômico dos insetos 

 

O valor nutricional, econômico e até mesmo social dos insetos comestíveis segundo 

Costa Neto (2011) é muitas das vezes esquecido, assim como, o hábito de se alimentar de 

insetos depende de preferências individuais e da acessibilidade do alimento. Os insetos 

possuem uma composição proteica muito favorável em relação ao seu valor nutricional, onde 

se pode observar o teor dos aminoácidos essenciais, como é recomendado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), como exemplo, nota-se que as pupas 

da Mariposa caseira (Bombyx mori) que contêm mais aminoácidos essenciais para o corpo 

humano que os grãos de soja, ou ainda que a digestibilidade de proteínas de insetos são 

superiores a 90% (RAMOS ELORDUY, 2000, MONTESINOS 2011). Além disso, com a 

adição dos insetos na alimentação humana garantirá não  apenas mais uma fonte de alimento, 

mas também outras propriedades benéficas suplementares, como, as propriedades analgésicas, 

imunológicas, diuréticas, anestésicas, antibióticas, antirreumáticas e até mesmo afrodisíacas. 

Percebe-se então quão grande são os benefícios resultantes da utilização de insetos na dieta 

alimentar humana (RAMOS-ELORDUY, 1990, COSTA NETO & RAMOS-ELORDUAY, 

2006). 

Estudos realizados no México, onde foram comparados os níveis de proteínas que 

possuem os insetos e em relação aos outros alimentos convencionais, demonstraram que os 

insetos apresentam  maiores porcentagem de proteínas. Onde se destacaram  os Orthoptera, 

Hemiptera e Odonatas os quais possuem maior quantidade de proteínas que a carne bovina e 

os Diptera, os Hymenoptera e os Hemiptera mais do que o ovo e a soja. O valor proteico dos 

Lepidoptera são maiores que os do frango e os Coleoptera são mais ricos que o milho, o feijão 

e a lentilha (Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5). Percebe-se claramente que os insetos possuem quantidades 

significativas de proteínas muitas das vezes superiores aos dos alimentos consumidos 

tradicionalmente, com exceção aos peixes que chegam a apresentarem maiores índices 

proteicos que alguns grupos de insetos (RAMOS-ELORDUY & PINO MORENO, 2011). 
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Apesar das inúmeras vantagens de se ter o hábito de comer insetos, o mesmo 

dependerá de muitas variáveis que podem partir de um simples modo de viver, ao custo 

benefício de ser obtido ou preparado. Contudo, o maior entrave  para o consumo de insetos 

pela maior parte da população ainda está na repulsa por esses animais  devido ao 

desconhecimento dessa prática pela maioria das pessoas. Em alguns países o motivo a aversão 

ao consumo dos insetos está relacionada com a associação desses animais, pela população, 

com  as enfermidades transmitidas por algumas espécies e também com a falta de higiene 

(HARRIS, 1999, COSTA-NETO, 2011). Porém, a bibliografia estudada indica que os tabus 

alimentares são os principais vetores dessa repulsa, pois a cultura alimentar é muito difícil de 

ser modificada. 

Entretanto, previsões de pesquisadores e estudiosos apontam para 2050 como um ano 

onde haverá muitas mudanças econômicas, ambientais e sociais, porém  a escassez de 

alimentos terá um principal destaque , por isso cientistas de todo mundo propõem um 

investimento na entomofagia como uma nova prática alimentar humana, na tentativa de evitar 

a falta de alimentação para a segunda metade do século XXI. Todavia, deve-se esclarecer que 

não se trata da substituição dos alimentos já existentes, mas sim da introdução de uma nova 

fonte de proteína (COSTA NETO, 2011). 

Tabela 1 – Porcentagem de Proteínas de alguns insetos comestíveis do México, modificado 

de Ramos-Elorduy (2011). 

 

Ordem Quantidade Proteínas / peso seco (%) 

Orthoptera 52 a 78 

Hemiptera 28 a 73 

Lepidoptera 34 a 72 

Coleoptera 30 a 71 

Diptera 36 a 62 

Hymenoptera 12 a 81 

Neuroptera 56 a 62 

Odonata 52 a 56 

Ephemeroptera 53 a 66 

Trichoptera 61 a 62 

Isoptera 36 a 48 
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Tabela 2 – Comparativo de proteínas entre alimentos convencionais e insetos comestíveis por 

100g. (CONCONI, 1993, RAMOS-ELORDUY, et al., 1984). 

 

Alimento Quantidade Proteínas / peso seco (%) 

Pescado 81.8 

Orthoptera 67.47 

Odonata 56.22 

Carne 54.0 

Diptera 51.72 

Hymenoptera 47.87 

Hemiptera 57.43 

Lepidoptera 42.70 

Ovo 46.0 

Soja 44.0 

Frango 43.34 

Coleoptera 38.59 

Feijão 17.97 

Milho 8 a 11 

Lentilhas 26.74 

 

Tabela 3 – Comparativo de aminoácidos essenciais entre alimentos convencionais e insetos 

comestíveis por 100g (Modificado de RAMOS-ELORDUY, 2005). 

 

Alimento Aminoácidos Essenciais (%) 

Orthoptera 38 a 52 

Lepidoptera 46 a 48 

Diptera 44 a 56 

Hemiptera 42 a 66 

Coleoptera 30 a 65 

Apidae 42 a 48 

Vespidae 41 a 49 

Formicidae 36 a 53 

Feijão 3 a 10 

Lentilha 8 a 13 

Soja 18 a 24 
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Pescado 36 a 41 

Frango 39 a 47 

Carne 42 a 49 

Ovo 48 a 54 

 

Tabela 4 – Comparativo de sais minerais entre alimentos convencionais e insetos comestíveis 

por 100g. (Modificado de RAMOS-ELORDUY & PINO MORENO, 1998). 

 

 Sódio Potássio Cálcio Zinco Ferro Magnésio 

Carne 00.60 0.370 0.01 0.0047 0.028 0.025 

Frango 0.086 0.321 0.02 0.00146 0.015 0.023 

Pescado 0.104 0.256 0.01 0.0025 0.0302 0.023 

Leite ---------- ---------- 0.12 0.00334 0.0001 0.010 

Feijão 0.004 1.529 0.16 0.001 0.085 0.155 

Hymenoptera 1.608 2.912 0.224 0.050 0.04 1.129 

Ortoptera 0.609 0.574 0.120 0.078 0.044 0.943 

Hemiptera 0.572 0.256 0.104 0.112 0.130 2.250 

Lepidoptera 0.544 2.912 0.088 0.040 0.054 1.628 

 

Tabela  –  Quantidade de vitamina C e A de algumas ordens de insetos comestíveis por 100g 

(Modificado de RAMOS-ELORDUY & PINO MORENO, 2001). 

 

ORDEM VITAMINA C VITAMINA A 

Orthoptera 23.84 a 23.92 0.00 a 160.52 

Coleoptera 15.44 a 45.76 ------------------- 

Lepidoptera 8.6 a 46.33 73.56 a 79.81 

Hymenoptera 32.1 a 36.14 2.93 a 5.07 

 

 

 

3.8.As vantagens e os benefícios do consumo de insetos 
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O consumo de insetos será uma necessidade mundial nas próximas décadas deste 

século, embora o mesmo já seja uma realidade em muitos países, onde esses animais são 

consumidos preferencialmente em estágio imaturo, na maioria das vezes como larvas ou 

pupas, podendo ser preparados de diversas maneiras (HARRIS, 2002). Destacando-se o modo 

de conservação, consumo e venda de insetos enlatados nos Estados Unidos da América e no 

México (ARANA, 2006). 

Diante do cenário atual e das perspectivas torna-se de inteira relevância destacar 

algumas vantagens do consumo e comercialização dos insetos: 

 

1) O alto valor alimentar - os insetos são mais nutritivos e saudáveis, e pelo seu 

baixo custo econômico e ambiental, menor emissão de carbono para a atmosfera (CO2), 

principalmente para as comunidades rurais, por exemplo, dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU) indicam que, em média, para se produzir 1Kg de carne de insetos 

são gastos 1,6Kg de comida na sua criação, emite-se 4g de CO2, aproveita-se 80% da 

carne e tem-se uma quantidade de 53% de proteína por 100g. Enquanto que para cada 1Kg 

de carne bovina produzida são gastos 10Kg de comida (pasto) e são emitidos 50g de CO2, 

aproveita-se 50% da carne e  encontra-se 25% de proteína por 100g (FOLIART, 2003). 

 

2) O conteúdo proteico dos insetos varia entre 30% a 70% e são ricos em ácidos 

graxos essenciais e vitaminas, principalmente do complexo B, como já evidenciado em 

parágrafos anteriores e segundo estudos realizados no México indicam que as formas 

imaturas apresentam maior percentual proteico (RAMOS-ELORDUY et al. 1982, apud 

HUIS, 2010). Por exemplo, 100g de hambúrguer contém 245 calorias, 21g de proteínas e 

17g de gorduras, enquanto que a mesma quantidade de cupins africanos obtém-se 610 

calorias, 38g de proteínas e 46g de gorduras, e em larvas de mariposas 375 calorias, 46g 

de proteínas e 10g de gorduras (GONZÁLEZ & CONTRERAS, 2009). 

 

3) A produção de carne de insetos apresenta um baixo custo benefício e pode ser 

feita em pequenos espaços se comparado à produção tradicional de gado que utiliza 

grandes áreas, além do que, dados da ONU são alarmantes, pois verificou-se que o 

consumo mundial de carne quase triplicou desde 1970 e deve dobrar até 2050 e 

atualmente já são utilizadas 70% das terras cultivadas para a alimentação de rebanhos, que 

são responsáveis por emitirem gases causadores do efeito estufa. Portanto, nota-se que a 
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criação de insetos em larga escala seria, ainda, uma forma de diminuir os agravos 

ambientais. Por exemplo, a criação de gafanhotos e grilos emite 10 vezes menos metano 

(CH4) e 300 vezes menos óxido nitroso (N2O) do que a criação de gado, sendo a alta 

concentração desses gases prejudiciais para a atmosfera da terra (HUIS, 2010).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

É perceptível que a entomofagia como prática alimentar humana ainda é considerado 

um hábito bastante estranho para muitos. Mas, é discutível o fato de que ingerir invertebrados 

como lagostas, camarão e caranguejo, que pertencem ao Filo Arthropoda, e que se alimentam 

de todo tipo de detrito do fundo do mar, ser considerado uma alimentação dentro dos padrões 

ou, ainda, dita “normal”, e o consumo de insetos, que também são invertebrados, também do 

Filo Arthropoda, e na sua maioria herbívoros, não serem considerados, ou mesmo 

considerados somente como uma reserva alimentar. 

  No Brasil e no mundo as culturas indígenas e africanas influenciaram outros povos 

culturalmente e também nos hábitos alimentares, como o consumo de insetos comestíveis, por 

exemplo, porém, esse hábito foi incorporado principalmente em comunidades rurais e 

tradicionais, pois não ficou muito comum devido ter sido considerada um hábito alimentar de 

comunidades marginalizadas.  

 Os insetos apresentam um alto valor nutritivo, como já foi mostrado no decorrer do 

trabalho, mas eles não estão sendo considerados como uma fonte significativa de alimentos. 

Entretanto, os insetos comestíveis são recursos alimentares renováveis e disponíveis para uma 

exploração sustentável. Além do valor nutricional, a importância econômica relacionada com 

a comercialização de insetos comestíveis e de produtos derivados merece grande destaque, 

pois é por meio dessa comercialização que muitos indivíduos buscam o aumento de sua renda. 

São animais de fácil manipulação e de custo baixo em relação às outras fontes alimentares. 

É extremamente necessária uma mudança no modo de ver os insetos como uma fonte 

alimentar e não somente relacioná-los a sujeira sem perceber o grande valor que eles 

carregam. Também, deve-se reconhecer os benefícios desse novo item e fazer uma inclusão 

desses animais como alimento na dieta humana, buscando métodos e estratégias para uma 

produção em massa, com condições sanitárias adequadas, para assim poder tirar a imagem de 

sujeira e repugnância que parte das pessoas tem sobre os insetos e dessa forma incluí-los junto 
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as alimentações convencionais. Portanto, a entomofagia requer ainda, uma quebra de 

paradigma que está embasado em preconceito e falta de conhecimento sobre o assunto. 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação conforme 

Romero (2012) acredita, por exemplo, que a farinha feita a partir dos insetos por meio da 

trituração o transformando em pó, adicionada e misturada a uma massa antes do preparo do 

alimento, seria uma excelente estratégia de disfarce e retirando a imagem de repulsa dos 

insetos, sendo que está comida ainda poderia ser utilizada para reforçar os alimentos 

distribuídos aos povos que sofrem com a escassez de comida. 

Dessa maneira, esse trabalho mostra uma prática alimentar não muito conhecida ou 

apreciada por muitas pessoas e servirá como base para outros trabalhos relacionados ao 

estudo da entomofagia, devido a grande quantidade de assuntos abordados e dados coletados 

em literatura.  
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RESUMO 

A relação do agricultor com o ambiente que o cerca pode direcioná-lo a uma superexploração dos 
recursos naturais, refletindo ao longo dos anos no aumento de áreas improdutivas. Desse modo, surge 

a necessidade de planejar a paisagem com o objetivo de identificar os espaços mais adequados ao 

desenvolvimento das atividades econômicas. Assim, o uso de tecnologia de geoprocessamento tem 
sido apontado como uma ferramenta na construção de uma gestão sustentável. O estudo foi realizado 

nos municípios de Bragança, Capitão Poço e Garrafão do Norte, nos quais foram entrevistadas 12 

famílias de agricultores. Como resultado, foram obtidos os perfis das famílias e a construção de mapas 
participativos que, segundo os agricultores são importante instrumento para gestão da propriedade.  

Palavras-chave: mapas participativos, geotecnologia, gestão da propriedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A caracterização do uso da terra, assim como o conhecimento sobre a distribuição das 

principais atividades econômicas e produtivas de uma região é uma importante ferramenta para 

reduzir a pressão sobre o meio biofísico e auxiliar na melhor gestão de uma propriedade. Entre os 

princípios que orientam a gestão da propriedade familiar está, prioritariamente, a manutenção do 

grupo doméstico, visto que a lógica de produção agrícola desse segmento nem sempre está inserida 

nos padrões econômicos de mercado (WANDELEY, 1996). 

Ainda que as escolhas sobre o que produzir sigam esse princípio, é a percepção do agricultor 

sobre o meio, ou seja, a sua propriedade, que o orienta sobre como e onde produzir. Desse 

conhecimento sobre o ambiente manejado, aliado à sua trajetória de vida, o agricultor consegue definir 

as áreas prioritárias para conservação, manejo e produção. Porém, nem sempre esse conhecimento se 

traduz na melhor gestão desses recursos naturais. 

O aumento de áreas improdutivas no bioma Amazônia é reflexo da superexploração desses 

recursos. A esse tipo de degradação estão associadas práticas agrícolas insustentáveis como a queima 

repetida, o uso demasiado de fertilizantes e herbicidas químicos, os monocultivos sucessivos, o 

sobrepastejo, entre outras (VIEIRA et. al, 2009). Estima-se que cerca de 16% desse bioma encontra-se 
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em estágio avançado de degradação (SABOGAL, 2009). Entre os principais impactos estão a perda da 

capacidade produtiva, econômica e ambiental dessas áreas. 

No geral, os agricultores associam a fertilidade do solo ao desenvolvimento da vegetação e 

desse modo, áreas de florestas são convertidas em lavouras. O sistema de derruba e queima adotado 

para preparo dessas áreas acarreta inúmeros impactos de caráter ambiental, porém, o mesmo só se 

torna insustentável à medida em que o tempo de pousio, ou seja, período necessário à recomposição 

dos teores de nutrientes do solo for insuficiente (WALKER et al., 1998). 

Assim, neste contexto de uso de recursos e pressão de desmatamento, os pequenos agricultores 

que necessitam utilizar de forma ampla os recursos existentes na propriedade, seja por meio da coleta 

de produtos das florestas, ou pela conversão de ambientes, são levados a desflorestar áreas antes 

protegidas na propriedade, como córregos e igarapés. Deste modo surge necessidade de identificar os 

espaços mais adequados para o desenvolvimento das atividades econômicas de forma a reduzir a 

pressão sobre áreas de florestas nativas. 

O uso de tecnologia de geoprocessamento tem sido apontado como uma ferramenta para 

gestão sustentável da propriedade, na medida em que, a partir de um panorama global, contribui para o 

monitoramento contínuo dos processos que compõem o sistema Terra ao permitir uma visão geral da 

propriedade, por meio dos mapas de uso da terra e disposição dos recursos. (CORDANI, 1998). A 

construção de mapas da propriedade permite representar a realidade e nos fornecer informações que 

ajudam compreender o passado, o presente e a planejar o futuro (ACSELRAD; COLI, 2008).  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar o uso da terra e da cobertura vegetal das 

propriedades a partir do uso de técnicas e metodologias do sensoriamento remoto e da elaboração de 

mapas participativos com os agricultores familiares na Amazônia Oriental. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido na mesorregião do nordeste paraense no âmbito do projeto 

“Conservação e recuperação de áreas degradadas em unidades de produção familiar na Amazônia 

Oriental - INOVAGRI”. Esta região apresenta-se como uma das mais antigas áreas de exploração 

agrícola da Amazônia e sua ocupação foi marcada pelo aumento substancial no contingente 

populacional desencadeando intensas contradições e desequilíbrios. Tais fatores contribuíram ao longo 

tempo, na mudança de paisagem da região traduzida em cerca de 90% de sua vegetação composta por 

florestas secundárias, também conhecidas como capoeira (SCHARTZ, 2007).  
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Figura 1. Mapa de localização das áreas de estudo. 

 

Quanto às características edafoclimática, os tipos de solos predominantes na região são os 

Latossolos amarelo e Latossolo vermelho, solos este de baixa de fertilidade. O clima é do tipo Am e 

do sub-tipo climático Am2 (Kôppen) com temperatura média anual em torno de 26,5 ºC (Martorano et 

al., 1993; Pachêco e Bastos, 2006). Precipitações pluviométricas em torno de 2500-3000 m e umidade 

relativa do ar entre 80-85% (média anual) (SUDAM, 1984; Martorano et al., 1993). 

2.2 Coleta de dados 

O estudo teve a participação de 12 agricultores distribuídos nos municípios de Bragança, 

Capitão Poço e Garrafão do Norte, com os quais utilizou-se de método participativo para composição 

do mapa de suas propriedade. Para tanto, foram realizadas entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, 

a fim de compor o perfil familiar no que diz respeito à gestão da propriedade.  
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A construção dos mapas foi realizada em dois períodos. No primeiro momento, realizou-se a 

travessia das propriedades, a qual possibilitou a obtenção de informações sobre alocação e uso dos 

recursos naturais. Em seguida, esses dados foram validados a partir da elaboração conjunta dos mapas 

pelos agricultores. Estes mapas foram vetorizados através do software Corel Draw, e utilizados na 

caracterização do uso da terra nas propriedades (Figura 2). 

No segundo momento, com do auxílio dos mapas vetorizados percorreu-se novamente as 

propriedades e foram coletas de pontos de GPS - Sistema de Posicionamento Global em toda a 

propriedade. Os pontos foram processados no software ArcGis , sendo elaborado mapas ilustrando os 

diversos usos da propriedade, recursos hídricos e dimensão de cada um. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização socioeconômica das propriedades 

Os agricultores entrevistados possuem a média de idades variando de 37 a 77 anos. Em média 

os chefes de famílias possuem 54 anos. A composição das famílias dos entrevistados varia entre duas a 

sete pessoas, sendo que em 40% é composta por cinco membros, sendo um casal e três filhos. Em 75% 

dos adultos são homens e 55% das crianças são do sexo feminino. Os idosos representam 13% da 

população. 

  Dos adultos, 57% possuem o ensino fundamental incompleto, em sua maioria homens e 10% o 

ensino superior, sendo todas mulheres. Os cursos são todos voltados para a área de educação, como: 

professores do ensino básico e pedagogos. No geral, esses profissionais atuam em escolas da zona 

rural do município e esporadicamente ajudam no trabalho da propriedade, principalmente no período 

da confecção da farinha, a qual coincide com as férias escolares.  

O tempo médio dos agricultores em suas propriedades é de 27 anos. No entanto, desenvolvem 

atividades agrícolas há mais de 40 anos, sendo que 98% aprenderam essa atividade com os pais ainda 

crianças ao ajudá-los na lida com a roça.  

A grande população de adultos com apenas o ensino fundamental incompleto é atribuída ao 

tempo destinado às atividades agrícolas em razão ao tempo de escola. Segundo relatos dos agricultores 

existia naquela época menos incentivo ao estudo. As crianças tão logo completavam os seus sete anos 

já estavam ajudando os pais na lida da roça, ou seja, a socialização no trabalho ocorria cedo. Diante 

desse contexto que reprodução social desses indivíduos realizava-se, em que os valores eram 

transmitidos e os conhecimentos compartilhados, ou seja, o trabalho não é utilizado somente como 

meio de produção de bens, mas também como princípio educativo.  

A partir dessas relações, ações e vivências junto a diferentes sujeitos e aspectos que as 

crianças elaboram seus conceitos, atitudes, valores, comportamentos, aprendendo sobre si, a vida e o 

mundo, no qual o trabalho configura como o elemento central de integração do indivíduo social 

(DURKHEIM, 1972). Tal fato imprime ao estilo de vida desses indivíduos uma ação organizadora que 
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é repassada através das gerações (BOURDIEU, 1983). Esse estilo de vida garante-lhes uma singular 

visão de mundo que lhes confere uma relação simbiôntica com a natureza, através de ciclos naturais, o 

que reflete na elaboração de estratégias de uso e manejo dos recursos naturais dando subsídios para a 

gestão das terras da propriedade.  

No que diz respeito à regularização fundiária, 50% dos agricultores possuem apenas o recibo 

de compra e venda como documento comprobatório da propriedade, desse total, 33% estão situados no 

município de Bragança. No município de Garrafão do Norte, 25% dos entrevistados encontra-se com o 

título provisório da propriedade e 17% com título definido. Diante desse cenário, são vários os 

impasses para a regularização das propriedades. Um deles é o Cadastro Rural Ambiental-CAR, 

documento importante na regularização fundiária junto ao órgão ambiental. Em razão desse obstáculo 

enfrentado pelos agricultores, o uso das geotecnologias para elaboração de mapas torna-se importante, 

pois poderão viabilizar o processo de regularização fundiária das propriedades, assim como, servir de 

documento norteador para futuras ações no que diz respeito à gestão da propriedade.  

3.2 Mapa participativo e a ocupação do solo na propriedade 

Os mapas elaborados nos dois momentos do estudo evidenciam uma mudança no uso da 

propriedade (figuras 2 e 3), assim como, a dinâmica de ocupação do solo, no qual observamos vários 

fragmentos florestais em diferentes fases de desenvolvimento, os quais são utilizados de acordo com a 

necessidade e interesse de cada família.  

Esses fragmentos florestais são conhecidos localmente como capoeiras e representam um 

importante componente florestal na propriedade, pois ofertam produtos de uso múltiplos como 

madeira para construção e lenha, frutas e cascas, além de servir como um importante abrigo para 

fauna. 

 



 

 

416 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

 

Figura 2. Mapa vetorizado de uma propriedade no município de Garrafão do Norte. 

 

Na composição vegetal das propriedades estudadas, o pasto representa o uso da terra mais 

presente. Em Garrafão do Norte, todos os agricultores possuem área de pasto, evidenciando um 

processo de intensa pecuarização. Segundo dados do TerraClass/INPE de 2008
13

, 53% da área desse 

município é ocupada por esse uso do solo, distribuído entre: pasto sujo, pasto limpo, pasto com solo 

exposto e regeneração por pasto. Seguido por Capitão Poço com 48% e Bragança com apenas 20% de 

                                                        
13 O projeto, denominado TerraClass, teve como objetivo realizar a qualificação, a partir de imagens orbitais, das 

áreas já desflorestadas da Amazônia Legal. Esta nova leitura resultou na elaboração de um mapa digital que 

descreve a situação do uso e da cobertura da terra no ano de 2008. 
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área com pastagem.

 

Figura 3. Mapa georreferenciado de uma propriedade no município de Garrafão do Norte. 

 

Quanto à percepção dos agricultores sobre o uso de mapas da propriedade, todos afirmam que o 

mesmo é um importante instrumento para o planejamento, na medida em que, permite visualizar a 

propriedade em sua totalidade auxiliando na tomada de decisão. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os mapas são importantes instrumentos para o planejamento da propriedade, pois fornecem 

informações capazes de auxiliar os agricultores em suas tomadas de decisão no que diz respeito à 

gestão da propriedade. 

A elaboração de mapas participativos torna-se importante instrumento para viabilizar o 

processo de regularização fundiária das propriedades junto ao órgão ambiental competente, assim 

como servir de documento norteador para futuras ações dentro da propriedade. 
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RESUMO 

 

A cidade de Belém-PA enfrenta graves problemas em relação às condições do sistema de coleta, 

tratamento e destinação dos efluentes, colocando-se entre as 10 piores cidades em relação às condições 

de saneamento básico. Contudo, uma avaliação acerca das condições do saneamento básico em Belém, 
pode se mostrar como um bom indicador de sustentabilidade ambiental para a cidade. Para avaliar o 

desempenho de um determinado local, faz-se necessária a reunião de diferentes informações, as quais 

traduzam o grau de sustentabilidade em que este se encontra. Para tanto, a criação de indicadores 
ambientais torna-se ferramenta de avaliação em favor da gestão do meio ambiente. Logo, o presente 

trabalho tem como principais objetivos conhecer e avaliar as condições do esgotamento sanitário na 

cidade de Belém e, com isso, elaborar indicadores para que se possam traçar metas e sugestões com o 
intuito de minimizar os impactos causados pelo ineficiente sistema de esgotamento sanitário. Os dados 

acerca do sistema de esgoto em Belém foram obtidos por consulta aos endereços eletrônicos de três 

institutos de pesquisa na área de saneamento e estatística. Os resultados demonstraram pouco 

progresso em relação às condições de esgoto na última década: menos de 10% da população tem 
acesso a rede de esgoto; o volume de esgoto tratado é muito inferior ao de esgoto coletado, 

representando apenas 11,58% do total; o número de fossas sépticas se demonstrou como uma 

alternativa de tratamento de efluentes, entretanto, a maneira irregular de manutenção e construção 
desse sistema prejudica muito o tratamento, tornando-o ineficiente. Pode-se concluir que é necessário 

orientar a população em relação á manutenção das fossas sépticas, priorizar investimento na área do 

saneamento, planejar a gestão da operação e manutenção dos novos sistemas de esgoto e ampliar o 
acesso à rede publica. 

Palavras-chave: Indicadores. Esgoto. Saneamento. Sustentabilidade. 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o atendimento à coleta de esgoto chega a 48,1% da população brasileira. De 

todo o esgoto gerado, apenas 37,5% recebe algum tipo de tratamento, mesmo havendo um 

aumento no número de ramais, que chegaram a 1,3 milhões de ligações em 2011 (SNIS, 

2011). Segundo o Instituto Trata Brasil, no Ranking do Saneamento 2011 das 100 maiores 

cidades do Brasil, apenas 10 municípios possuíam índice de tratamento superior a 80% e 36% 

possuem sistema de coleta no mesmo patamar, enquanto apenas três cidades cobrem 100% da 

rede coletora de esgoto (Franca, Santos e Belo Horizonte). 

A cidade de Belém-PA enfrenta graves problemas em relação às condições do sistema 

de coleta, tratamento e destinação dos efluentes, colocando-se entre as 10 piores cidades em 

relação às condições de saneamento básico (Instituto Trata Brasil, 2011). Com uma população 
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estimada de 1.425.922 habitantes (IBGE, 2010), apenas 8,1% da população belenense tem 

acesso à rede de esgoto (SNIS, 2011). Logo, o problema de saneamento gera uma série de 

problemas de cunho social, ambiental e de saúde pública, principalmente nas áreas periféricas 

da cidade, onde não há praticamente nenhum sistema de coleta de esgoto, o que leva à adoção 

de fossas sépticas para tratamento dos efluentes produzidos.  

Contudo, uma avaliação acerca das condições do saneamento básico em Belém, pode 

se mostrar como um bom indicador de sustentabilidade ambiental para a cidade. Um 

indicador de sustentabilidade ambiental cumpre o objetivo social de melhorar a comunicação 

entre a sociedade e os tomadores de decisão para se ter uma visão mais ampla e clara dos 

problemas socioambientais e, também, pode fornecer uma síntese das condições ambientais, 

das pressões sobre o meio ambiente e das respostas encontradas pela sociedade para mitigá-

las. Para tanto, um indicador deve tornar perceptível um fenômeno não detectável em termos 

imediatos, tendo um significado maior que o fornecido pela observação direta, expresso por 

gráficos ou formas estatísticas. Ressalte-se que os indicadores são distintos das estatísticas e 

dos dados primários (ADRIANSEE, 1993). 

Logo, o presente trabalho tem como principais objetivos conhecer e avaliar as 

condições do esgotamento sanitário na cidade de Belém e, com isso, elaborar indicadores para 

que se possam traçar metas e sugestões com o intuito de minimizar os impactos causados pelo 

ineficiente tratamento, coleta e destinação final dos efluentes sanitários na cidade.  

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de Estudo 

O estudo foi realizado no município de Belém, Latitude: 01º 27’ 21” S e Longitude: 

48º 30’ 16” W, localizada na porção norte do estado do Pará, compondo a Região 

Metropolitana de Belém (RMB) com mais quatro municípios, concentrando aproximadamente 

30% da população do estado. Belém especificamente possui uma área de 1.059,406 km² e 

uma população estimada de 1.425.922 habitantes (IBGE, 2010), obtendo uma densidade 

demográfica de 1.315,26 hab/km².  

2.2. Método de pesquisa 

A coleta de dados secundários foi feita por meio de consulta aos endereços eletrônicos 

junto a três institutos de pesquisa na área de saneamento e estatística: 

O Instituto Trata Brasil – Saneamento e Saúde é uma OSCIP - Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público –, que tem como objetivo coordenar uma ampla 
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mobilização nacional para que o País possa atingir a universalização do acesso à coleta e ao 

tratamento de esgoto. 

O Sistema Nacional de informações sobre Saneamento (SNIS), vinculado ao 

ministério das cidades, apoia-se em um banco de dados administrado na esfera federal, que 

contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de 

manejo de resíduos sólidos. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constitui-se no principal 

provedor de dados e informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos 

segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, 

estadual e municipal. 

2.3. Indicadores de sustentabilidade 

Para avaliar o desempenho de um determinado local, faz-se necessária a reunião de 

diferentes informações, as quais traduzam o grau de sustentabilidade em que este se encontra. 

Para tanto, a criação de indicadores ambientais torna-se ferramenta de avaliação em favor da 

gestão do meio ambiente. 

Os indicadores devem propor dados de forma a possibilitar análises e avaliações da 

transformação do meio físico e social, buscando a elaboração e formulação de políticas e 

ações urbanas. Na construção de um sistema de indicadores, é importante que se estabeleçam 

critérios e os métodos de forma coerente com os objetivos pretendidos e também com os 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis em um dado contexto, podendo alterar 

a forma de governar os sistemas e melhorar a utilização dos recursos (SCHERER e 

BRANDÂO, 2008). 

Logo, a construção de indicadores deve ser composta de: base cientifica; um modelo 

adequado; apresentação de temas prioritários; ser compreensível e aceitável; elaborados com 

sensibilidade; apresentar facilidade de monitoramento; disponibilidade de informações; 

informações de valores comparáveis e periodicidade.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Princípios de sustentabilidade 

De acordo com Leão, Alencar e Veríssimo (2007), os princípios de sustentabilidade 

para um sistema de esgotamento sanitário devem: 

 Garantir acesso para a população à rede pública de esgoto; 



 

 

422 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

 Priorizar a coleta de esgoto residencial por meio da rede pública; 

 Tratar e destinar apropriadamente o esgoto residencial e industrial; 

 Manter a rede de esgoto conservada e segura para a população; 

 Garantir a conservação dos mananciais de água superficiais e subterrâneos. 

3.2. Indicadores para o esgotamento sanitário em Belém (     positivo;      negativo) 

3.2.1. População atendida (      ) 

O município de Belém atende apenas 8,1% de sua população em relação ao acesso à 

rede coletora de esgoto.  Muito menos da metade da população do município não tem 

qualquer tratamento de seus efluentes domiciliares, sendo estes em grande parte tratado em 

fossas sépticas ou lançados diretamente em valas nas vias públicas. Segundo o SNIS (2011) 

em seu diagnóstico dos serviços de água e esgoto 2011, a extensão de rede de esgotos reduziu 

em 41,6% em Belém, sendo que houve aumento de 3,3% na quantidade de economias ativas 

para esse município. 

3.2.2. Volume de esgoto coletado e tratado (      ) 

De acordo com o SNIS (2010), e observado no gráfico 1, o volume coletado de 

esgoto registrado pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) no ano de 2010 

corresponde a 4012,550 [1000m³/ano]. Entretanto, o volume de esgoto tratado durante o ano 

de 2010 compreende a quantia de 465 [1000m
3
/ano]. Pode-se observar que apenas 11,58% do 

esgoto coletado no município de Belém recebe algum tipo de tratamento. 

 

 
Gráfico 1 – volume de esgoto coletado e tratado, ano de referencia 2010. 

 

3.2.3. Quantidade de ligações totais e ativas de esgoto (     ) 

Em relação às ligações de esgoto, observada no gráfico 2, os dados do SNIS indicam 

que as ligações totais de esgoto chegam a 12787 [ligação]. Desse total, as ligações ativas, ou 

seja, aquelas ligações que realmente funcionam, chegaram a 12024 [ligação], um número que 

pode ser considerado bom pelo fato de ter havido um aumento no número de ligações ativas 
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nos últimos anos, acompanhado por um decréscimo nas ligações consideradas inativas. A 

extensão da rede de esgoto no município (ligações totais + ligações ativas) chegou a 558 km 

de extensão em 2010. 

 

 
Gráfico 2 – ligações totais e ativas de esgoto no município de Belém. 

3.2.4. Utilização de fossas sépticas (     ) 

A utilização de fossas sépticas em Belém tem se demonstrado como uma alternativa 

para o tratamento dos efluentes domésticos. O grande problema desse tipo de sistema 

individual de tratamento é que muitas vezes sua construção é feita fora das normas, possuindo 

erros graves em sua execução e projeto, tornando o sistema na maioria das vezes muito 

ineficiente. 

Segundo o IBGE em sua pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD), um 

percentual de 64,3% dos domicílios da grande Belém utilizam o sistema de fossas. Contudo, a 

utilização, construção e uso corretos desse tipo de tratamento reduzem os riscos de 

contaminação dos mananciais, que frequentemente são causados pela utilização de outros 

tipos de esgotamento como fossas rudimentares e esgotos a céu aberto. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir da ánalise feita acerca dos indicadores para o esgotamento sanitário em 

Belém, podem-se elaborar algumas sugestões a fim de minimizar os impactos causados pelo 

deficitário sistema de esgotamento sanitário em Belém: 

 Priorizar investimentos no saneamento básico á população, e, com isso, minimizar os 

impactos causados pela falta de saneamento no sistema público de saúde; 

 É necessário orientar a população sobre a correta manutenção e implantação de fossas 

sépticas, para se evitar o uso de construções rudimentares e fora das normas, além de 

evitar a contaminação e despejo de efluentes em lugares inapropriados; 
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 Informar a população sobre as condições do sistema de esgoto doméstico, se a 

residência está ligada e rede, e se está ligação esta ativa ou inativa e qual o volume de 

esgoto coletado e tratado; 

 Planejar a gestão da operação e manutenção dos novos sistemas de esgoto a serem 

implantados, deixando claras as atribuições e competências dos agentes envolvidos; 

 Ampliar o acesso à rede publica. Uma solução para esse problema é o sistema de 

esgoto condominial. Esse sistema utiliza uma rede por conjunto de domicílios 

localizados em uma mesma rua ou quadra. Essa rede leva o esgoto para um único 

ramal, o qual é interligado à rede publica. 
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RESUMO  

 

O presente artigo objetiva analisar a percepção dos moradores do bairro do Umarizal sobre o 

tema qualidade de vida. A pesquisa em questão nos da base para inferir que o bairro do 

Umarizal é um bairro muito requisitado, apresentando várias características, como 

especulação imobiliária, verticalização e valorização do espaço, daí o interesse para saber 

sobre a qualidade de vida de seus moradores. Em Belém do Pará, no ano de 2013, ocorreram 

diversas pesquisas voltadas a preservação ambiental. E é partindo desse pressuposto que o 

tema deveu-se ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, possibilitar a 

realização do estudo, onde foi necessário coletar dados por meios de pesquisa bibliográfica 

sobre os temas Qualidade de Vida e Percepção Ambiental, interação direta com os moradores, 

questionário e observação direta da área em questão para verificar as condições de moradia e 

uso de ferramentas como geotecnologias (ArcGis 10.1; Quantum Gis 1.8.0 - Lisboa). Dessa 

forma, para a elaboração deste artigo foram estudados de acordo os autores Macedo (1987) e 

Coimbra (1985). O objetivo da pesquisa é identifica aspectos da vida desses moradores 

referentes às condições de habitação, serviços públicos e acessibilidade, como forma de 

subsidiar a referente pesquisa sobre a qualidade de vida. Para tanto foram entrevistados 50 

moradores do bairro, onde uma análise geral, concluiu-se que dos 50 entrevistados, todos 

consideram satisfeito morando no bairro do Umarizal. Com isso espera-se desta forma que 

esta pesquisa contribua através de ações de política pública e investimentos urbanos e 

principalmente para melhorar ainda mais a qualidade de vida desses moradores. 

 
 

Palavras–chave: Percepção. Qualidade de Vida. Moradores. Umarizal.  

1 INTRODUÇÃO 

    A presente pesquisa teve como objetivo uma analise da qualidade de vida a partir da 

percepção dos moradores do bairro do Umarizal em Belém Capital do Estado do Pará. Belém 

está localizada às margens da Baia do Guajará e do Rio Guamá.  
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Minayo (2000) define qualidade de vida como uma noção que se refere ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e depende do que cada 

sociedade considera como padrão de conforto e bem-estar. Trata-se de uma construção 

social e historicamente determinada, concebida segundo o grau de desenvolvimento de 

uma sociedade específica. 

Assim, como forma de organização do espaço pelo homem, no espaço urbano tem-

se a expressão concreta dos processos sociais na forma de um ambiente físico construído 

sobre o espaço geográfico. A cidade, em seu espaço urbano reflete as características da 

sociedade, sendo por isso a expressão concreta das relações sociais (CORRÊA, 2005). 

E qual a importância das “cidades”? Segundo Garnier (1995) as cidades têm o 

papel de organizar e desenvolver um espaço urbano. Este modelo de estruturação da 

sociedade passou a ganhar força somente no século XXI, devido aos processos contínuos 

de adequação à lógica econômica, social e política. 

E segundo Tricart (1958) apud Soares (1995), um bairro é caracterizado, ao mesmo 

tempo, pela sua paisagem urbana, seu conteúdo social ou por sua função. De acordo com 

esse autor, um bairro pode ser definido como um conjunto de características associadas à 

sua paisagem urbana (tipos de casas, idade e estilo das construções e disposições das ruas); 

seu conteúdo social (nível e modo de vida de seus habitantes); e pela sua função (seu papel 

dentro do organismo urbano – residência, produção, comércio e administração). 

     

1.1        A VERTICALIZAÇÃO NO BAIRRO DO UMARIZAL.  

     Em Belém, a verticalização foi um fenômeno que marcou a paisagem urbana de 

diversos bairros, como por exemplo, o Umarizal, pois provocou transformações irreversíveis 

na conjuntura sócio espacial, através da alteração e realocação de classes sociais interessadas 

pela valorização do solo urbano (FERREIRA e OLIVEIRA, 2004). 
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Figura 1- Bairro Umarizal década de 60 antes do processo de verticalização. 

 
 

 

Figura 2- Bairro Umarizal ano 2004 já verticalizado. 

 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 Umarizal é uma localidade que apresenta uma forte verticalização, assim como 

comércios, ambientes noturnos, como bares, restaurantes, casas de shows etc. Pois será que 

um Bairro nobre de Belém, como é o Umarizal, tem a sua população correspondida com a 

devida saúde pública, saneamento básico, segurança e lazer? E qual seria a percepção dos 

moradores através da aplicação de questionários? Se negativa, por que esses serviços são 

insuficientes? Como está pesquisa pode contribuir para subsidiar projetos e estudos voltados a 

qualidade de vida desses moradores? 

 O Bairro do Umarizal está localizado na Zona Centro-Sul da cidade e pertence ao 

Distrito Administrativo de Belém (DABEL), Suas coordenadas são: Longitude 48°28'51.23 

Oeste e Latitude 1°26'23.63 Sul (Centro – Áreas Nobres segundo o IBGE 2010). 
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Delimitação da área de estudo no contexto global e territorial.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mapa 02 – Bairro do Umarizal destacado no município de Belém do Pará 

Fonte: JUNIOR, 2013.  

  

Delimitação da área de estudo no município de Belém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 03 – Visualização por Satélite do Bairro Umarizal no município de Belém. 

 

Fonte: Google Earth, Modificada 2013. 
 

Delimitação da área de estudo em relação ao Bairro do Umarizal 

 

 

 

 



 

 

429 

Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. 

ISSN 2316-7637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 04 – Visualização do Bairro Umarizal, suas vias e pontos de áreas de lazer e comércio no 

município de Belém. Fonte: JUNIOR, 2013. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA)  

O presente estudo se constituiu de pesquisas bibliográficas sobre os temas Qualidade 

de Vida, Espaço Urbano, Cidade, Percepção Ambiental e Verticalização. Assim como 

interação direta com os moradores, por meio de questionários, para verificar a sua qualidade 

de vida, condições de saneamento e moradia etc. Logo a pesquisa também se formou através 

de uma pesquisa ação, visita de campo para a aplicação de questionários socioeconômicos 

em uma amostra da população que reside na área de estudo, ou seja, no bairro do Umarizal, 

assim como tomada de imagens para análises e uso de geotecnologias (ArcGis 10.1; 

Quantum Gis 1.8.0 – Lisboa e Google Earth). Segundo Severino (2007), a pesquisa-ação é 

aquela que, além de compreender, visa interferir na situação, com vistas a modificá-la, logo 

o tipo da nossa pesquisa é de ação.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Umarizal possui 30.090 habitantes segundo o Anuário Estatístico 2012 da Prefeitura 

de Belém, 16.833 correspondem a (56,4%) de seus moradores são do sexo feminino e 13.257 

(43,6%) pertencem ao sexo masculino. Em relação à faixa etária, 8.238 são de 5 à 24 anos, 

2.718 dos habitantes são adultos entre 25-59 anos, e 5.876 são idosos de 60 à 100 anos. Em 

relação à renda de sua população residente, 31,5% possui renda de até 3 salários mínimos, 
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10,7% (3 - 5 salários mínimos), 22,3% (5 -10 salários mínimos) e 35,4% (mais de 10 salários 

mínimos). 

    A presente pesquisa nos possibilitou através dos questionários aplicados (Anexo I), 

uma analise dos dados coletados, aonde a ferramenta utilizada foi o software Excel como 

apoio para elaboração de gráfico e tabelas. Para análise da questão aberta, foi utilizada a 

análise de discurso. 

    Foram entrevistadas pessoas de faixa etária de 24 a 82 anos. Dentre eles 5 moravam 

em casa sozinha, 36 em casa com a família, nenhuma delas morava em apartamento sozinho, 

7 em apartamento com a família, e 2 moravam em outro tipo de situação, o que demonstra 

que o bairro possui uma alta densidade populacional por casas.  

 

   

Gráfico 1- Como você mora atualmente. 

    

 No gráfico 2, observa-se que a percepção dos moradores sobre o que você entende 

sobre qualidade de vida, varia de morador para morador. O que pressupõem que dos 

entrevistados correspondem ao conjunto de fatores como: bem estar, saúde, saneamento, 

segurança, boa condição financeira, boa alimentação, educação etc. 

    Perante os resultados obtidos através do questionário aplicado aos moradores do 

Umarizal, sobre a seguinte pergunta: o que você entende por qualidade de vida?  Concluímos 

que as respostas correspondiam alguns aspectos como, saúde, bem estar, boa alimentação, boa 

condição financeira, segurança, saneamento, etc. Dessa forma a condição de satisfação para se 

conseguir essa qualidade de vida, depende de fatores que podem ser mensurados como os 

aspetos sociais, econômicos, físicos, entre outros.  
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0% 14% 

4% 
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Gráfico 2- O que entende por qualidade de vida. 

 

    De todos os moradores entrevistados, todos disseram que sentem satisfeitos morando 

no bairro do Umarizal, porém citaram algumas coisas que gostariam que mudasse no bairro 

para melhorar sua qualidade de vida, como a, por exemplo: Segurança com 49%, Transito 

12%, Saúde 11%, Limpeza publica 11%, Educação 6%, Política 3%, Outros 6% e 

Saneamento 2%. 

 
Gráfico 3:O que poderia mudar no bairro para melhorar a sua qualidade de vida. 

 

    No gráfico 4 foram vários problemas destacado pelos moradores do bairro do 

Umarizal, entre eles a falta de segurança com 28%, transito ruim 16%, calçada ruim 16%, 

buracos na rua 8%, deficiência no transporte coletivo 7%, custo de vida alta 5%, poluição 

sonora 3%,  limpeza  de ruas e praças 3% , falta de lazer 3%, outros 3%, desemprego 2%,  

falta de saneamento 2%, animais na rua 2%,  consumo de drogas 1% e trafico de drogas 1%.  
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Gráfico 4- Maiores problemas no bairro. 

 

Neste gráfico 5, estão colocados os dados referentes aos aspectos que gostaria que 

tivesse no bairro mais segurança 29%, mais áreas de lazer 16%, mais arborização 10%, áreas 

para prática esportes 8%, hospital 7%, mais escolas 6%, parques infantis 10%, outros 1%.                                                

 

Gráfico 5- Aspectos que gostaria que tivesse no bairro. 
 

4.             CONCLUSÕES 

 Constatou-se que boa parte dos moradores do Bairro Umarizal dizem que vivem 

bem, de acordo com a pesquisa realizada no local. Embora esta pesquisa servisse para 

confirmar o que foi citado no começo da pesquisa, os moradores sentem satisfeitos 
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morando no bairro, um bairro que não apresenta graves problemas sociais e ambientais. O 

que nos leva a creditar que os moradores possuem qualidade de vida, alguns de certa 

maneira melhore que outros, porém ao ser questionado sobre a satisfação de morar no 

bairro, a resposta que obtivemos foi positiva, pois, reconhecem a grande importância de ser 

morar no bairro como o Umarizal, desse modo, os moradores do Umarizal, relaciona a 

qualidade de vida como àqueles que têm: Saúde, moradia, educação, segurança, bom 

salário, entre outros.  

    Por meio deste estudo foi possível verificar que a Qualidade de Vida do bairro 

Umarizal não é tão maravilhosa, pois alguns dos moradores demonstraram insatisfação 

relacionada com alguns dos serviços públicos oferecidos, entretanto isso vem melhorado nos 

últimos anos, no entanto, mesmo não atingido padrões adequados de sustentabilidade, 

constatamos que muito ainda pode ser feito por esses moradores para a melhoria das 

condições de vida.  

      Deste modo conclui-se que alguns moradores do bairro do Umarizal possuem 

qualidade de vida que é vista por eles como a satisfação completa que todo o ser humano 

precisa ter.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estimar o potencial erosivo das chuvas em municípios no 

entorno da Floresta Nacional do Tapajós, no estado do Pará para avaliar anos com maior 

ameaça a erosão dos solos. Foram utilizados dados de precipitação pluvial disponibilizados 

por órgãos de monitoramento meteorológico na região. Para garantir as avaliações de uma 

série longa de dados fez-se o cálculo do fator (R) considerando-se o maior período (1972 a 

2012) em Belterra, período intermediário (1979 a 2009) em Santarém e na série homogênea, 

entre 1983 a 2002. Os dados evidenciaram que nos três municípios a distribuição anual do 

potencial erosivo das chuvas tem comportamentos semelhantes, sendo em Rurópolis as 

maiores flutuações. O ano de 1995 foi o que apresentou maior erosividade das chuvas anuais, 

no período de maior pluviosidade com 14.328,3 MJ mm ha
-1

ano
-1 

em Santarém, 14.620,2 MJ 

mm ha
-1

 ano
-1 

em Belterra e 15.251,3 MJ mm ha
-1

ano
-1

 em Rurópolis. Chuvas anuais com 

menores valores foram estimados em 1992, com 5.543,4 MJ mm ha
-1

ano
-1 

(Santarém), 

5.830,9 MJ mm ha
-1

 ano
-1 

(Belterra) e 7.710,5 MJ mm ha
-1

ano
-1 

(Rurópolis). Esses dados 

evidenciam que as áreas cultivadas com grãos ou pastagens mal manejadas mais próximas ao 

município de Rurópolis são mais vulneráveis à erosão hídrica em relação a Belterra e 

Santarém. Práticas conservacionais devem ser adotadas para manter a capacidade produtiva 

dos solos nessa região. 
     

Palavras-chave: Erosão. Baixo Amazonas. Pará. Manejo Conservacionista.  

1. INTRODUÇÃO 

 A erosão hídrica pode ser considerada uma das razões da perda da capacidade 

produtiva dos solos agrícolas em áreas tropicais. Em anos mais pluviosos o processo erosivo 

pode ser agravado, bem como em casos de eventos extremos isolados com pancadas de 

chuvas em curtos intervalos de tempo, ocorrendo cisalhamento hidráulico do solo e transporte 

dos sedimentos. (CASSOL et al., 2002).  Na zona equatorial onde está inserida a região 

amazônica são marcantes duas estações do ano, uma mais chuvosa e outra de menor oferta 
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pluvial, que podem ser intensificadas em anos de La Niña e El Niño (MARTORANO et al., 

1992), os quais podem causar perdas ou ganhos em atividades agrícolas. O uso inadequado 

das terras provoca rompimento, efêmero ou definitivo, do equilíbrio natural do solo 

(PEREIRA et al., 2009). Um dos fatores importantes do grau de erosividade é a condição do 

solo, como por exemplo, a compactação e o tipo de cobertura vegetal presente no ambiente 

(CARDOSO et al., 2004). 

  Conforme MARTORANO et. al. (2009) o processo erosivo é agravado por fatores 

ambientais como a fragilidade do solo, tráfego de máquinas agrícolas durante a estação 

chuvosa, chuvas intensas, altas temperaturas, condições topográficas e o manejo inadequado 

do solo. HERNANI et al., (2002) verificaram que as maiores perdas de solo concentram-se na 

camada superficial, provocando perdas na capacidade produtiva dos mesmo. Assim sendo, 

métodos vêm sendo utilizados para avaliar e estimar o potencial de erosão das chuvas. O uso de 

métodos de estimativa de erosividade média anual (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999) da 

Equação Universal da Perda de Solo expressa a capacidade erosiva da chuva (R) e pode 

subsidiar nas avaliações de áreas de riscos ao vossorocamento ou desmoronamento de 

encostas. Em áreas onde os cultivos de grãos tem se expandido desde 2004 como é o caso do 

Pólo Santarém, as práticas de manejo do solo necessitam de ações conservacionias, como, por 

exemplo, o sistema plantio direto, rotação de culturas, uso de informações agrometeorológicas 

para identificar janelas de semeadura e condições porpícias para trafigabilidade de máquinas 

agrícolas, capazes de minimizar o potencial erosivo das chuvas. Objetivou-se com este 

trabalho estimar com dados pluviais de Santarém, Belterra e Rurópolis o potencial erosivo das 

chuvas para identificar anos mais expressivos quanto a erosão hídrica na região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA) 

A série de dados de precipitação pluvial homogênea corresponde ao período de 1983 a 

2002 nos municípios de Belterra, Santarém e Rurópolis. Porém, o município de Belterra 

possui uma série de 1972 a 2012 e Santarém de 1979 a 2009, obtidos das bases do Instituto 

Nacional de Meteorologia (NMET) e do National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP), referentes aos municípios de Belterra e Santarém, respectivamente. Os dados de 

Rurópolis foram disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Realizou-se 

análise exploratória dos dados para extrair medidas de dispersão em anos mais pluviosos 

capazes de expressar efeitos decorrentes de processos erosivos.  
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A Flona Tapajós, criada pelo Decreto 73.684 (Fevereiro de 1974) esta localizada no 

Baixo Amazonas paraense (Figura 1), sendo uma Unidade de Conservação da biodiversidade, 

dos recursos naturais da floresta e de serviços ecossistêmicos na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Localização da Floresta Nacional do Tapajós no Pará, Amazônia. 

(Fonte: Martorano & Lisboa, 2013). 

 

Para estimar o potencial anual erosivo das chuvas foi utilizada a metodologia abordada 

segundo (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999), (equação 1): 

85,0
2

355,67 









P

p
R

       (1) 

em que, R é a erosividade média anual (MJ mm ha
-1

 ano
-1

); p é a precipitação pluvial média 

mensal; P é a precipitação pluvial média anual.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Em Santarém o valor máximo de erosividade média anual, que corresponde ao período 

de maior pluviosidade foi de 14.328,3 MJ mm ha
-1

ano
-1 

em 1985 e o valor mínimo, que 

corresponde ao período de menor pluviosidade foi de 5.543,4 MJ mm ha
-1

ano
-1 

em 1992. A 

máxima erosividade em Belterra foi de 14.620,2 MJ mm ha
-1

 ano
-1

também em 1985 e mínimo 

foi de 5.830,9 MJ mm ha
-1

 ano
-1 

em 1992. Já em Rurópolis em 1985 os valores se 

aproximaram aos outros municípios, atingindo valor máximo de 15.251,3 MJ mm ha
-1

ano
-1

e 

mínimo de 7.851,6 MJ. MJ mm ha
-1

 ano
-1

. Os valores de maior e menor erosividade média 

anual representados na Figura 2 concentram-se nos períodos homogêneos e seguem o mesmo 

padrão de variação, sendo mais acentuado no município de Rurópolis. Tais resultados podem 

ser explicados pela influência do La Niña e El Niño que são fenômenos de resfriamento e 

aquecimento ocasionando períodos de maior pluviosidade e redução das chuvas nos períodos 

de menor oferta pluvial. A adoção de práticas conservacionistas como sistemas pecuários 

integrados em plantio direto, roça sem queima e sistemas agroflorestais são exemplo de 

estratégias para manter a capacidade produtiva dos solos nessa região (ELTZ et al, 2011). 

 

 

Figura 2 - Estimativas do potencial erosivo das chuvas em municípios no entorno da Flona Tapajós, 

Pará. 

 

 

4. CONCLUSÕES  
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Áreas cultivadas com grãos ou pastagens mal manejadas mais próximas ao município de 

Rurópolis são mais vulneráveis à erosão hídrica em relação a Belterra e Santarém. A 

manutenção da cobertura do solo apresenta-se como estratégia mitigadora do processo erosivo 

garantindo a sustentabilidade das terras em áreas pluviosas na Amazônia. 
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Resumo: As alterações no estoque de carbono em Latossolo Amarelo distrófico resultantes da 
conversão de florestas secundárias em sistemas agroflorestais na Amazônia não são muito bem 

entendidas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da sucessão de floresta secundária em sistemas 

agroflorestais, no  armazenamento de carbono nas frações particuladas (> 53µm) e associada a 
silte+argila (<53µm) de um Latossolo Amarelo distrófico da Amazônia Oriental. O estudo foi 

realizado no  Nordeste do Pará, município de Tomé-Açu. Três sistemas agroflorestais com palma de 

óleo; Adubadeiras, Biodiverso mecanizado, Biodiverso manual foram comparados com um sistema de 

referência representado por uma floresta secundária. Utilizou-se técnica de preparo de área de corte-e-
trituração, amostras de solo foram coletadas em diferentes profundidades para determinação da 

concentração de carbono nas frações  granulométricas associada a matéria orgânica e analisadas por 

combustão em analisador elementar. Os resultados mostraram que os maiores teores de carbono e 
densidade no solo foram alcançados pelos manejos que receberam a trituração da floresta e os maiores 

estoques de carbono total  de 0-20 cm de profundidade foi observado no sistema de uso Adubadeiras. 

Os maiores estoques de carbono por fração foram verificados na fração particulada, mostrando que a 
fração lábil é mais sensível ao manejo do solo.  
 

Palavras-chave: Floresta secundária, estoque de carbono, palma de óleo, matéria orgânica, Amazônia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na Amazônia a prática tradicional da derruba-e-queima da vegetação secundária é 

comumente empregada na agricultura familiar como forma de preparo de área para cultivo. 

Essa prática tem resultado em perdas significativas de matéria orgânica e nutrientes do solo  

(Sommer et al., 2004). Para o restabelecimento dessas perdas, há necessidade que o tempo de 

descanso do solo entre dois períodos de cultivo (pousio) seja o suficiente para o 

restabelecimento das propriedades física, química e biológica do solo. Todavia, com o 

aumento da população e a demanda por alimentos esse tempo de descanso tem diminuído e o 

e o acúmulo de matéria orgânica no solo não é o suficiente para prover o próximo ciclo de 

cultivo, tornando essa prática insustentável (Kato et al., 2004). 
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Sistemas alternativos à derruba-e-queima têm sido testados recentemente na Amazônia 

Oriental. Tais sistemas envolvem a intensificação de sistemas de produção familiares por 

meio de tecnologias de corte-e-trituração da vegetação secundária que consiste pelo corte e 

trituração da vegetação secundária, com deposição na superfície do solo da vegetação 

triturada como forma de cobertura morta (Denich et al. 2005). O sistema de corte-e-trituração 

apresenta vantagens relacionadas ao balanço de nutrientes (Sommer et al. 2004) e emissão de 

gases de efeito estufa (Davidson et al., 2008) em comparação com a prática do sistema de 

derruba-e-queima. Áreas preparadas com corte-e-trituração da vegetação secundária estão 

sendo usadas para a introdução de sistemas agroflorestais multiestratificados com espécies 

frutíferas e madeireiras no Nordeste Paraense. Também estão sendo testados sistemas 

agroflorestais multiestratificados que incluem palma de óleo (Elaeis guineensis) e cacau 

(Theobroma cacao) tendo em vista a necessidade de desenvolvimento de sistemas de 

produção sustentáveis das culturas. 

O impacto do sistema de corte-e-trituração sobre os estoques de matéria orgânica do 

solo tem sido pouco estudado na Amazônia (Rangel-Vasconcelos, 2011). Da mesma forma, 

existem poucas estimativas de mudanças nos estoques de matéria orgânica do solo em função 

da conversão de florestas em sistemas agroflorestais na região. Mudanças nos estoques das 

frações leves e pesadas da matéria orgânica do solo têm, respectivamente, implicações 

importantes sobre a qualidade do solo (Bayer et al., 2006) e o potencial de mitigação de 

mudanças climáticas. 

A separação das frações da matéria orgânica do solo pode ser realizada pelos métodos 

densimétrico (Golchin et al., 1994) ou granulométrico (Cambardella & Elliott, 1992), ou 

ainda pela combinação de ambos, isto é, o método densimétrico-granulométrico (Six et al., 

1998). Pelo método densimétrico, separam-se os resíduos vegetais de baixa densidade, que 

podem estar parcialmente decompostos (fração leve livre) ou resistentes à decomposição 

(fração leve oclusa), dos complexos organo-minerais do solo. Já no método granulométrico, 

os compostos organo-minerais encontrados nas frações mais finas dos solos podem ser 

isolados e fracionados por tamisagem, sedimentação e/ou centrifugação. A combinação do 

fracionamento densimétrico e granulométrico foi estudada por Sohi et al. (2001), em que são 

separadas a fração leve livre, a fração leve oclusa (intra-agregados), a fração areia e fração 

associada a silte e argila. 
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Nesse contexto, o objetivo foi avaliar o efeito da sucessão de floresta secundária em 

sistemas agroflorestais, no  armazenamento de carbono nas frações particuladas (> 53µm) e 

associada a silte+argila (<53µm) de um Latossolo Amarelo distrófico da Amazônia Oriental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

Este estudo foi realizado em um experimento coordenado pela EMBRAPA, desde 

2007, em propriedade de agricultor familiar situado a 10 km do distrito de Quatro Bocas, 

município de Tomé-Açu, pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião 

Tomé-Açu, entre as coordenadas geográficas 02° 20' 59'' de latitude sul e 48° 15' 36'' de 

longitude a oeste de Greenwich. O solo é classificado como Latossolo Amarelo, textura 

franco areno argilosa, com elevado incremento dos minerais de argila a partir de 20 cm de 

profundidade, com 638, 136 e 226 g kg
-1

 de areia, silte e argila, respectivamente, na camada 

de 0-30 cm.  

O clima é classificado como tropical quente úmido (Am segundo a classificação de 

Köppen), com uma estação seca de agosto a outubro, A precipitação pluviométrica anual é de 

2.439,5 mm, com alta incidência de chuvas de dezembro a maio, correspondendo a 81,2 % do 

total da precipitação anual. A temperatura média anual é 26,3 ºC, variando mensalmente entre 

21,0ºC (agosto) e 33,8 ºC (outubro) com brilho solar anual de 2.372,3 horas. Estas 

informações das variáveis meteorológicas foram coletadas na Estação Climatológica da 

Embrapa Amazônia Oriental localizada em Tomé-Açu-Pa, e compreendem valores médios do 

período de 1985 a 2010.  

Anteriormente à instalação do experimento, a respectiva área de estudo era coberta por 

floresta sucessional, com idade aproximada de 10 anos, formada após repetidos ciclos de 

corte e queima, para agricultura de subsistência (arroz – Oriza sativa, mandioca – Manihot 

esculenta, milho – Zea mays e feijão-caupi – Vigna unguiculata). Em setembro e outubro de 

2007, aproximadamente seis hectares de floresta sucessional foram cortados e triturados. 

Quatro ha foram triturados mecanicamente, enquanto que dois ha foram triturados 

manualmente usando-se motosserra e facão. deixando-se o material vegetal sobre o solo.  

Após o preparo de área, foram instalados três sistemas cultivo de dendezeiro 

denominados de: (1) Adubadeiras, (2) SAF Biodiverso Mecanizado e (3) SAF Biodiverso 

Manual. Nos três sistemas, foram plantadas linhas duplas de dendezeiro –Elaeis guineensis- 

(espaçamento 7,5 x 9 metros) intercaladas por faixas (15 metros) com espécies herbáceas, 
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arbustivas e arbóreas (Figura 1). O efeito do corte-e-trituração mecanizado e manual nos 

estoques das frações de C do solo foi avaliado em comparação a 2 ha de floresta secundária, 

adjacente aos tratamentos,  com aproximadamente 10 anos de idade,  com altura média do 

dossel de 15 m, densidade média de 520 árvores por hectare (árvores com DAP >  10 cm). 

Coleta de solo - A coleta das amostras deformadas de solo foi realizada em agosto de 2010. 

Em cada tratamento, estabeleceram-se, ao acaso, 5 parcelas medindo aproximadamente 22,5 

m x 18 m, cujas dimensões incluíram duas linhas de dendê e a faixa utilizada para plantio das 

demais espécies frutíferas, madeireiras e adubadeiras.  Amostras de solo foram coletadas nas 

profundidades de 0 - 5, 5 – 10 e 10 - 20 cm, utilizando-se trado tipo sonda, em diferentes 

locais, as amostras de solo foram coletadas na projeção da copa de dendê, na linha de dendê e 

na faixa dos SAFs. Foram coletadas 3 amostras simples por local de coleta em cada parcela, 

homogeneizadas, e transformadas em uma amostra composta. Na floresta secundária foi 

realizado coleta ao acaso em 5 parcelas, sendo 3 amostras simples por local de coleta, as quais 

foram, homogeneizadas, e transformadas em uma amostra composta. 

Amostras indeformadas para determinação da densidade do solo foram coletada. Para 

isso, em cada tratamento escavaram-se 4 trincheiras medindo 120 cm de comprimento, 50 cm 

de largura e 50 cm de profundidade. Retiraram-se amostras indeformadas nas profundidades 

de 0 - 5, 5 – 10 e 10 – 20 cm de três faces internas da trincheira com auxílio de trado extrator 

e anéis de aço (Kopeck) de bordas cortantes com volume interno conhecido. A densidade do 

solo foi determinada pelo método do anel volumétrico (EMBRAPA, 1997), em que amostras 

indeformadas com volume conhecido foram colocadas em estufa a 105°C até atingir peso 

constante, sendo os valores de densidade de solo utilizados no cálculo dos estoques de C no 

solo. 

Para determinação do Ctotal cerca de 20g de solo foram triturados em almofariz (pilão 

de porcelana) e tamisados em peneira de 0,25 mm (60 mesh), adquirindo características de pó. 

Em seguida foram pesados aproximadamente 0,200g com precisão de quatro casas decimais, 

para determinação da concentração de C por combustão a seco em analisador elementar da 

marca LECO, modelo CNS 2000. O estoque de carbono total do solo foi calculado segundo 

pela equação: EstC = (CO x Ds x e)/10, onde:Est C = estoque de carbono total em 

determinada profundidade (Mg ha
-1

); CO = teor de Ctotal na profundidade amostrada (g kg
-1

); 

Ds = densidade do solo da profundidade amostrada (kg dm
-3

);e = espessura da camada 

considerada (cm). Na comparação dos estoques com as áreas de referencia (FS) os cálculos 

foram realizados por equivalência de massa da área de referência. 
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 O fracionamento granulmétrico da MO foi realizado  segundo Cambardella & Elliott 

(1992).  Pesaram-se aproximadamente 15g de solo e 70 mL de hexametafosfato de sódio (5 g 

L
-1

) agitados durante 16 horas em agitador horizontal, em seguida foram peneirados em malha 

de 53 µm de diâmetro para separar a fração areia( F >53 µm )  da fração silte + argila ( F < 53 

µm ). A massa seca de todas as frações foi determinada após secagem em estufa a 65 °C  por 

72 horas. 

As amostras, após fracionamento, foram maceradas em almofariz (pilão de porcelana) 

e tamisados em peneira de 0,25 mm (60mesh), adquirindo características de pó. Em seguida 

foi pesado aproximadamente 0,200g para determinação do C das frações areia e silte + argila  

por combustão a seco, com analisador elementar da marca LECO, modelo CNS 2000. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, utilizando-se 

delineamento inteiramente casualizado, a comparação entre as médias foi realizado pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade (alguns valores foram transformados, na apresentação das 

tabelas foram utilizados os dados brutos). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Densidade e concentração de C no solo - A densidade do solo (Figura 1B), de 

maneira geral é diretamente proporcional ao aumento da profundidade em todas as camadas, 

isso ocorre na maioria dos Latossolos em consequência da sobreposição das camadas com 

relativo adensamento dos perfis inferiores. Os sistemas agroflorestais apresentaram 

densidades semelhantes estatísticamente e a floresta densidade significativamente menor do 

que os sistemas com palma de óleo. Possivelmente esta diferença em todas as profundidades é 

associado à vegetação de cobertura do solo da floresta, onde observa-se intensa espécies de 

plantas com sistema radicular abundante.  
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 Figura 1. Concentração de Carbono total (A) e Densidade do solo (B) em diferentes sistemas de uso e 
cobertura do solo na Amazônia oriental. Médias seguidas da mesma letra em cada profundidade não 

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Barras de erro 

representam erro padrão. ADUBAD = sistema adubadeiras, BIOMEC = sistema biodiverso 
mecanizado, BIOMAN = sistema biodiverso manual e FLOREST = floresta secundária. 

 

Entre os sistemas com palma de óleo, não houve diferença significativa em relação à 

densidade do solo. Isso prova que embora haja sido utilizado o maquinário na trituração 

mecanizada, esse manejo não foi capaz de prejudicar a estrutura do solo entre os sistemas com 

palma de óleo.  De forma geral, a densidade do solo variou de 0,90 kg dm
-3

 (FOREST) e 1,46 

kg dm
-3

 (BIOMEC), dados dentro desta margem foram encontrados por Desjardins et al. 

(2004) em Latossolos de floresta primária na Amazônia Oriental de: 1,20, 1,36 e 1,37 kg dm
-3

  

para as profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm respectivamente. Para Reinert et al (2008) a 

densidade crítica para o crescimento de raízes de um solo é dependente de sua classe textural. 

Reichert et al (2003) propuseram a densidade crítica para algumas classes texturais: 1,30 a 

1,40 Mg m
-3

 para solos argilosos, 1,40 a 1,50 Mg m
-3

 para os franco-argilosos e de 1,70 a 1,80 

Mg m
-3

 para os franco-arenosos. Portanto, à densidade ficou abaixo da faixa a partir da qual o 

crescimento radicular é restringido.   

Diferenças significativas da densidade do solo, nos sistemas agroflorestais em relação 

à floresta, demonstram que o corte raso e a trituração da vegetação; há ligeira alteração 

estrutural do solo, compactação, causada possivelmente pelo desmatamento e mecanização no 

preparo de área. Castro Filho et al. (1998) e Hamza & Anderson (2005) afirmam que o uso do 

solo com práticas agrícolas, cultivo intensivo, sistema de manejo inadequado , com 

movimento de máquinas, implementos agrícolas,  pessoas e animais, promovem uma 

modificação na estrutura do solo em relação a condição original.  
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No entanto, a densidade do solo no sistema de cultivo de palma de óleo sem 

mecanização (BIOMAN) não diferiu significativamente dos sistemas com mecanização, 

provavelmente devido a maior porcentagem de areia na camada 0-10 cm do tratamento 

BIOMAN ou segundo Braida et al. (2006), os quais afirmam que a alta quantidade de 

resíduos sobre a superfície reduz o efeito negativo do tráfego de máquinas por absorverem 

parte da pressão exercida na superfície. 

A concentração de carbono do solo fora influenciada pela profundidade em todos os 

sistemas de uso (Figura 1A), conforme vai se aprofundando no perfil do solo vai diminuindo 

os teores de carbono. Esse padrão está de acordo com os dados de Desjardins et al. (2004), 

que encontraram teores de carbono na floresta primária de 14,4 (±1,3), 10,9 (±1,4) e 9,6 

(±1,1) g kg
-1

 nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm respectivamente em Latossolo 

Amarelo na Amazônia Oriental.  

De maneira geral a concentração de carbono foi significativamente menor no sistema 

de referência, sobretudo até 10 cm de profundidade. Essa diferença estatística entre os 

sistemas agroflorestais e a floresta é devido ao grande aporte de vegetais pela trituração e 

podas de manejo, assim como as adubações orgânicas de cobertura. 

 Os sistemas agroflorestais, foram significativamente diferentes entre si somente nas 

profundidades 10-20 cm, com concentração de carbono significativamente maior no sistema 

ADUBAD em relação aos demais sistemas. Possivelmente, deve-se alguma relação com o 

histórico de uso da área. Esse sistema, no delineamento experimental, ficou próximo à estrada 

e antes da formação da floresta, provavelmente houve revolvimento da camada solo fazendo 

com que material orgânico tenha sido incorporado nessa profundidade. 

Estoques de C nas frações da Matéria orgânica - Os sistemas agroflorestais 

apresentaram desempenho semelhantes (Figura 2A), com maior estoque de carbono na fração 

particulada na camada mais superficial do solo, sendo esta camada a mais ativa do solo com 

um “turnove” de material orgânico considerado curto (3 a 4 meses) a fração particulada é 

responsável por 80% da ciclagem de nutrientes é o mais importante reservatório lábil (John et 

al. 2005).  
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 Figura 2. Estoques de carbono corrigido nas frações particulada (MO>53 µm) e fração 

silte+argila (MO<53 µm) da matéria orgânica de um Latossolo Amarelo nas profundidades de 

0–5(A), 5–10(B), 10–20(C) e 0–20cm(D) em diferentes sistemas de uso do solo: ADUBAD = 

sistema adubadeiras, BIOMEC = sistema biodiverso mecanizado, BIOMAN = sistema biodiverso 

manual e FLOREST = floresta secundária. Médias seguidas da mesma letra em cada profundidade não 

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Barras de erro 
representam erro padrão. 

 

Já na profundidade de 5 -10cm e 10-20 (Figura 2B e  2C), os sistemas ADUBAD, 

BIOMAN  e ADUBAD respectivamente apresentaram os maiores estoques em relação aos 

demais.  Essa elevação do estoque de C em ADUBAD nessa profundidade vem corroborar as 

informações de manejo anteriores à formação da capoeira com o revolvimento do solo no 

primeiro sistema e utilização intensiva do monocultivo de pimenta do reino (Piper nigrum). 

Portanto, essa fração é responsável pelas principais mudanças de acordo com o manejo e 

cultivo dos solos. Isso mostra que a fração particulada poderá ser utilizada como indicador 

sensível para detectar mudanças na qualidade do solo com diferentes usos e manejos (Six et 

al., 2002) o que requer investigação mais detalhadas em estudos futuros.  
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O estoque de C associado à fração silte+argila foi afetado pelos sistemas de manejo 

nas camadas de 0-5 e 5-10 cm de profundidade do solo, apesar do pequeno espaço de tempo 

entre o aporte de biomassa pela trituração e a coleta das amostras (3 anos) já verifica-se 

diferenças no estoque dessa fração em relação a referência, indo de encontro a estudos de 

Bayer et al. (2004) em que não foi observado efeito dos sistemas de manejo da MO associada 

a minerais em condução de sistemas jovens de plantio direto (6 anos). O mesmo autor 

justifica a não ocorrência de variação provavelmente ligado ao manejo, ruptura e formação 

dos agregados.  

Analisando-se as variações dos estoques de C na matéria orgânica particulada de 0-

20cm nos sistemas agroflorestais em relação à floresta (Figura 3A), foi observado aumento de 

15,7; 9,8; e 6 Mg ha
-1

 de Carbono em ADUBAD, BIOMAN e BIOMEC, respectivamente. 

Essa variação positiva demonstra que o sistema está armazenando carbono da atmosfera. 

Provavelmente o sistema ADUBAD apresenta um maior estoque de C, pelo maior aporte de 

biomassa proveniente da renovação das plantas adubadeiras. A figura 3B apresenta os 

estoques totais de carbono sem fracionamento e os estoques da soma das frações particulada e 

silte+argila. Observa-se que aproximadamente 90% do carbono foi recuperado pela 

metodologia de fracionamento utilizada.  
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Figura 3. (A) Variação no estoque nas frações particulada (MO>53 µm) em relação a floresta 

secudária (Florest) na profundidade de 0-20cm. (B) Estoque de carbono total do solo em 

leitura direta e estoque pela soma das frações da matéria orgânica de um Latossolo Amarelo 

na profundidade 0–20cm em diferentes sistemas de uso do solo: ADUBAD = sistema 

adubadeiras, BIOMEC = sistema biodiverso mecanizado, BIOMAN = sistema biodiverso manual e 
FLOREST = floresta secundária. Médias seguidas da mesma letra em cada profundidade não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Barras de erro representam erro 

padrão. 
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CONCLUSÃO 

1. Os sistemas agroflorestais implantados após a trituração da floresta secundária aumenta os 

teores de carbono e densidade do solo nas profundidades estudadas em comparação ao 

sistema de referência. 

2. O acúmulo do estoque de carbono no solo, Latossolo Amarelo areno-argiloso distrófico, 

sob a trituração da floresta secundária em todas as profundidades apresenta os maiores 

efeitos na fração particulda, porém há aumentos significativos na fração silte+argila.   
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