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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 18 a 20 de novembro de 2015, na cidade de Belém-PA, 

o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – em nível de 

mestrado acadêmico –, da Universidade do Estado do Pará, promoveu o 4º 

Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 

Amazônia.  

O Simpósio já faz parte da agenda anual de eventos promovidos pelo 

mestrado em Ciências Ambientais da UEPA, e se insere num programa 

maior voltado para a inserção social do mestrado. Em 2015, o tema do 4º 

Simpósio foi O Papel da Sociedade na Sustentabilidade da Amazônia, com o 

objetivo de trazer a sociedade para o centro de discussões, a fim de que esta 

socializesse suas práticas para a construção de uma Amazônia sustentável. 

A programação do 4º Simpósio foi variada e contou com palestras, 

conferências, painéis, mesas redondas, apresentação de trabalhos de forma 

oral e por meio de pôsteres. Os simposistas puderam submeter resumos e 

trabalhos completos, que após aceite passaram a compor os anais do 

evento. Além disso, nesse ano de 2015 os participantes tiveram também a 

oportunidade de se inscreverem em minicursos e oficina. 

Em 2015, tivemos no 4º Simpósio 114 resumos aceitos e 218 

trabalhos completos (artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 532 

simposistas inscritos. Assim, é com grande satisfação que disponilizamos os 

Anais do evento que servirão como um registro do 4º Simpósio para a 

posteridade.  

Muito obrigado a todos os participantes do  4º Simpósio de Estudos e 

Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no 

próximo evento, em novembro de 2016. 
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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RESUMO  

Estudou-se algumas variáveis e parâmetros meteorológicos no período de 17 a 21 de 

novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA e circunvizinhança, com a finalidade de 

entender como elas interferem no microclima da cidade e com isso fazer um estudo com a 

finalidade de obter uma breve característica do microclima na região. Os resultados 

mostraram que houveram diferenças de temperaturas entre os pontos, ou seja, as 

características de cada local influenciaram no aumento ou diminuição da temperatura do ar. A 

relação dos dados com as características de uso e ocupação do solo demonstraram uma 

influência significativa onde havia vegetação, resultando assim na diminuição da temperatura 

do ar noturna e, consequentemente, minimização das ilhas de calor urbanas. Foi verificado 

também que as áreas com maior ocupação com construções e com maior pavimentação 

perderam menos calor, levando a formação de pequenas ilhas de calor noturnas mais intensas, 

ou seja, causadas pelos efeitos da expansão urbana nos fluxos de energia entre a superfície e a 

atmosfera e, que a substituição de superfícies vegetadas por materiais utilizados nas áreas 

urbanas resultam em redução da energia utilizada no processo de evaporação e aumento da 

energia para aquecimento do ar e do solo, ocasionando aumento das temperaturas. Assim 

percebeu-se que na cidade, bem como aquelas que passaram por processos de urbanização, 

segundo a literatura, possuem ilha de calor urbana, que consiste em temperaturas mais 

elevadas durante a noite, causando assim o desconforto humano. Com isso, as alterações 

microclimáticas na cidade de Bragança-PA, assim como em outros centros urbanos, em geral 

são causadas pela ação antrópica e alteram gradativamente o microclima local. 

 

Palavras-chave: Ilha de calor Urbana. Temperatura do ar. Microclima. 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia, situada na região entre 5°N e 10°S recebe no topo da atmosfera um valor 

máximo de radiação da ordem de 36,7 MJ.m-2.dia-1 em dezembro/janeiro e um valor mínimo 

de 30,7 MJ.m-2.dia-1 em junho/Julho (SALATI; MARQUES, 1984). Medidas realizadas na 

Amazônia Central (Manaus-AM) indicam que os maiores totais de radiação que chegam na 

superfície ocorrem nos meses de setembro/outubro, sendo que os mínimos são nos meses de 

dezembro a fevereiro. Esta distribuição de energia, associada a posição geográfica da 

Amazônia no planeta, determinam as condições predominantes de temperatura e umidade da 

região que também são controladas pela distribuição de nebulosidade advinda da migração 

SE/NW da convecção amazônica (HORE; HAHMANN; GEISLER, 1989).  

A cidade de Bragança-PA, está localizada no Nordeste Paraense nas coordenadas 

geográficas latitude:01°03’13” S e longitude:46°45’56” W, com altitude de 19m, com uma 

população estimada de 120.124 de habitantes e possui uma área territorial de 2.091,930 Km² 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). O clima da 

região é caracterizado como muito úmido, megatérmico, ocorrendo duas estações distintas: 

chuvosa (janeiro a junho) e menos chuvosa (julho a dezembro). Essa sazonalidade reflete o 

efeito do deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a região 

(INMET, 1992). 

Em Bragança, a temperatura do ar apresenta uma pequena variação anual, com as 

máximas, médias e mínimas oscilando entre 29,8ºC e 32,8ºC; 25,2ºC e 26,7ºC; 20,4ºC e 22ºC, 

respectivamente. Os valores médios mensais da umidade relativa do ar apresentam-se sempre 

elevadas durante todo o ano, variando entre 77% e 91%. De forma análoga a temperatura do 

ar, sua amplitude diária pode apresentar valores elevados, principalmente na estação menos 

chuvosa (SILVA,2001). 

O clima é um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que caracterizam a 

atmosfera de um local e influenciam nos seres que nele se encontram (PEREIRA et al., 2001). 

Por isso, considera-se uma das variáveis mais importantes do ambiente.  No entanto, 

as atividades humanas, podem contribuir de maneiras negativas, pois mudam gradativamente 

as condições de vida tanto humana quanto animal, causando assim alterações na qualidade de 

vida da sociedade em geral. 
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Umas das alterações que modificam o clima, são as Ilhas de calor urbano (ICU), que 

segundo Oke (1995), é o exemplo mais evidente de uma modificação climática provocada 

pelo homem. 

Têm sido observadas e monitorizadas em praticamente todas as cidades do mundo. 

Este padrão térmico sugere a existência de uma cidade quente rodeada pelo campo mais 

fresco e corresponde a uma integração da totalidade dos microclimas originados pela 

urbanização.  

A máxima diferença de temperatura entre as áreas urbanizadas e rurais ou, sendo mais 

preciso, as diferenças entre a temperatura registada no local mais quente da cidade, num dado 

momento e a temperatura mais baixa de todos os locais com características rurais que 

envolvem a cidade, registada a mesma hora (ALCOFORADO, 1992), quantifica a intensidade 

ou magnitude da ICU (Δ Tu-r). 

A ICU é o resultado cumulativo de modificações na cobertura do solo e na 

composição da atmosfera, devido ao desenvolvimento urbano e as atividades antrópicas. No 

entanto, a maior parte das cidades compreende um mosaico de áreas mais quentes (por 

exemplo, bairros de grande densidade de construção e tráfego intenso) e de outras mais 

frescas (como os espaços verdes e os planos de água).  

Não é correto falar do “microclima urbano”, mais de um conjunto de climas locais que 

se refletem num padrão térmico organizado, efeito de uma multiplicidade de microclimas 

característicos de cada elemento que caracteriza o espaço urbano (ALCOFORADO etal, 

2005). 

A diferença de resposta térmica entre o ambiente urbano e o rural é principalmente 

marcada pelo desenvolvimento de ilhas de calor nas áreas urbanas (ROCHA; SOUZA; 

CASTILHO, 2011). Parker (2010) esclarece que as ilhas de calor são resultadas das 

propriedades físicas dos edifícios e de outras estruturas. Além disso, ocorre a emissão de calor 

pelas atividades humanas. 

De acordo com os resultados encontrados por Silva Junior (2012) para a cidade de 

Belém-PA, as áreas com maiores temperaturas, ou seja, menos confortáveis termicamente 

foram as que possuíam menor cobertura vegetal e maior quantidade de áreas edificadas e 

pavimentadas, enquanto que as áreas mais confortáveis foram as que apresentaram 

características contrárias a anterior. Logo as áreas mais urbanizadas apresentam um maior 
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desconforto térmico, devido justamente os tipos de materiais, como: concreto e asfalto, que 

possuem alta absorção de calor.  

Este estudo é uma contribuição cientifica ao entendimento das variações de alguns 

parâmetros meteorológicos medidos em ambientes urbanos e rurais para se avaliar as 

diferenças em escala diurna e noturna, considerando o período menos chuvoso na cidade de 

Bragança-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Áreas de estudo 

O município de Bragança-PA, foi escolhida como área de estudo devido ao 

experimento: Prática de campo IV, realizado no período de 17 a 21 de novembro de 2014 com 

a finalidade de complementar a disciplina oferecida no curso de Meteorologia. 

 

Figura 01. Localização de Bragança-PA e Tracuateua-PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Coleta de dados   

Foram utilizados dados horários de temperatura do ar e umidade relativa do ar 

coletados através de micros data-logger com aproximadamente 1,5m de altura do solo, 

Fonte: Do autor. 
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espalhados em diferentes pontos da cidade de Bragança-PA e circunvizinhança e com 

características diferentes (Figura 02).  

 Figura 02. Esquematização dos locais onde foram instalados os micros data loggers durante o 

período de estudo 

Fonte: Do autor. 

 

Os locais de medições escolhidos para este estudo foram:Tracuateua-PA, que está 

localizada em uma área com características rurais e com árvores de grande porte no entorno; 

Mirante, localizado na vila Camutá, o local possui características rurais e com terreno 

acidentado e capoeira no entorno, além de pequenos igarapés; Caupi localizado na vila do 

Ferreira, em uma plantação de feijão com uma área descampada; a  Praça Central, está 

localizada no centro da cidade, em uma área com arvores de pequeno porte, casas de 

alvenarias, prédios e ruas asfaltadas; o Manguezal, localizado na PA 458,o local estava ainda 

preservado com arvores típicas do ecossistema e a Praia de Ajuruteua, localizada no litoral da 

região, com algumas arvores no entorno (coqueiros). 

O esquema da Figura 02, mostra os locais onde foram instalados os micros data 

loggers para coleta dos dados com a finalidade de um estudo de ilhas de calor, ondeforam 

considerados como área urbana: Praça, localizada na cidade de Bragança-PA e área rural: o 

Mirante e Tracuateua-PA e Caupi. 
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3. MÉTODOS 

A pressão de saturação de vapor d’água no ar foi calculada conforme proposto por 

Tetens (1930), através da equação 01.  

                             (01) 

Em que: 

es= pressão de saturação do vapor d’água no ar (hPa); 

T= Temperatura do ar (°C). 

Quantificação de vapor d’água na atmosfera: 

Para que seja possível quantificar os componentes de uma mistura de gases, torna-se 

necessário rever a Lei das Pressões Parciais de Dalton, cujo enunciado estabelece: “A pressão 

P, exercida por uma mistura de gases perfeitos em um dado volume V, a uma temperatura 

absoluta T, é igual a soma das pressões parciais P1que podem ser exercidas por cada gás, se 

ele ocupar sozinho o mesmo volume Vna mesma temperatura absoluta T”. A Equação 

Universal dos Gases estabelece: 

                                                                                                                    (02) 

que, escrita para uma mistura de gases perfeitos, passa a ser: 

                       (03) 

em que, n1 - o número de moles de cada um dos gases; R - constante universal dos gases: 

8,314 J mol-1 K-1; 625 x 10-4 mmHg m3 mol-1 K-1; 8,2234 x 10-3 kPa m3 mol-1 K-1. O ar 

úmido se comporta aproximadamente como um gás ideal, obedecendo então a lei de Dalton. 

Assim, 

                                                                                                     (04) 

em que, 

 Patm= - pressão atmosférica (kPa); 

 Par - pressão parcial do ar seco (kPa);  

 ea - pressão parcial do vapor d´água (kPa).  

Se a pressão atmosférica do local de trabalho não é conhecida, o seu valor aproximado, em 

kPa, poderá ser obtido pela seguinte equação: 
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                                                                     (05) 

Sendo Alta altitude do local, em metros e frações. 

Umidade atual: 

Apresentada a lei de Dalton e a equação universal dos gases, pode-se agora definir as 

propriedades psicrométricas, sendo a primeira delas a umidade atual (Ua). A umidade atual é 

definida como sendo a relação entre a massa de vapor d´água existente em uma amostra de ar 

úmido (mv) e o volume total da mistura (V): 

                                                                                                                     (06) 

Considerando-se então a validade da equação universal dos gases para uma mistura de 

gases perfeitos e, considerando-se o vapor d´água na atmosfera como um gás perfeito, pode-se 

escrever a equação (2) apenas para o vapor d´água presente na atmosfera, tomando a seguinte 

forma: 

                                                                                                        (07) 

Sendo nv = mv/Mv, onde Mv é a massa molecular da água (0,018016 kg mol-1), a equação (08) 

toma a seguinte forma: 

                                                                                                          (08)    

Ou, 

                                                                                                                (09) 

e, seguindo o mesmo raciocínio, tem-se: 

                                                                                                          (10) 

em que, mar - massa de ar seco na mistura de ar úmido (kg) Mar - massa molecular do ar seco 

(0,028966 kg mol-1)  

Da equação (09) obtêm-se, 

                                                                                                     (11) 

Sendo Mv = 0,018016 kg mol-1 e R = 8,2234 x 10-3 kPa m3 mol-1 K-
1, a equação 11 assume a 

sua expressão final, sendo: 
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                                                                                                                (12) 

em que, 

 Ua - umidade atual, kg m-3;  

ea - pressão parcial (atual) de vapor d’água, kPa;  

T - temperatura do ar, K.  

A pressão parcial de vapor d'água, a qual é uma fração da pressão atmosférica, passará 

de agora em diante ser simplesmente chamada de pressão atual de vapor d'água, pois, como 

será visto adiante, ainda existe o conceito de pressão de saturação, que por sua vez, também é 

uma pressão parcial da pressão atmosférica para uma condição de atmosfera saturada por 

vapor d'água. Para determinar a pressão atual de vapor d'água, deve-se conhecer a equação 

psicrométrica, que será vista mais adiante, que por sua vez há necessidade do conhecimento 

do conceito de saturação especificamente para o vapor d'água.  

Umidade específica: 

Define-se a umidade específica (q) como sendo a relação entre a massa de vapor 

d´água existente em uma amostra de ar úmido e a massa de ar úmido da mistura (kg de 

vapor/kg de ar úmido): 

 (13) 

Substituindo as equações (09) e (10) em (13), tem-se: 

                                                                             (14) 

ou,  

                                                                                               (15) 

Dividindo-se todos os termos por Mar, e sabendo-se que Mv/Mar tem valor de, 

aproximadamente, 0,622 (Mv = 18,015 g mol-1 e Mar = 28,964 g mol-1), encontra-se: 

                                                                                                   (16) 

Ou finalmente,   
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                                                                                                      (17) 

Sendo que kg kg-1 é a unidade para q. 

Para o cálculo do déficit de pressão do vapor d’água, utilizou-se a seguinte equação:  

                                                                                                         (18) 

Em que: 

DPV= déficit de pressão de vapor d’água no ar (hPa). 

Para análise da variabilidade média diária da temperatura do ar, optou-se por trabalhar com a 

temperatura média compensada sugerida pelo INMET utilizando-se a seguinte fórmula: 

                                                                                   (19) 

Em que: 

T21= Temperatura do ar as 21:00 horas; 

T09= Temperatura do ar as 09:00 horas; 

TMín= Temperatura mínima do ar (°C); 

TMáx= Temperatura máxima do ar (°C). 

O cálculo da amplitude térmica foi feito pela seguinte fórmula: 

∆                                                                                                     (20) 

Em que: 

Tmáx= Temperatura máxima (°C); 

Tmín= Temperatura mínima (°C). 

 

Utilizou-se os seguintes horários para se definir os ciclos diurno e noturno: de 08:00 as 

18:00 horas e de 19:00 as 05:00 horas respectivamente, totalizando cada ciclo de 10 horas. Os 

horários foram selecionados com a finalidade de não haver interferência de um ciclo no outro, 

ou seja, não se utilizou os horários de transição.  

Para detecção do fenômeno da ilha de calor na cidade, foi utilizada a equação ΔT(u)-(r) que 

representa a diferença entre a temperatura urbana e a temperatura da área do seu entorno 

ou a rural (OKE, 1987). Foi utilizada a seguinte formula:  
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                                                                                                       (21) 

Onde: 

T(u): temperatura do ar, na área urbana (°C); 

T(r): temperatura do ar, na área rural (°C) 

Se a diferença for: ˃ 0, significou que na área urbana, a temperatura foi maior que na rural; no 

entanto se esse valor for ˂ 0, a temperatura na área rural foi maior que na urbana. 

Após calcular o déficit de pressão de vapor d’água, através das variáveis meteorológicas, 

foram elaborados gráficos utilizando a comparação entre as mesmas, para a obtenção dos 

resultados e posteriormente as suas análises e conclusões. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1- VARIABILIDADE ESPACIAL DA TEMPERATURA DO AR 

 A temperatura do ar (T) é a variável ambiental mais conhecida e de mais fácil 

medição (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 1997). 

A variabilidade da temperatura máxima e mínima do ar nos seis pontos são mostrados 

na Figura 03. Pode- se perceber que os máximos ultrapassaram 35°C em todos os pontos. Já 

variabilidade da temperatura mínima apresentou diferenças nos diferentes pontos por exemplo 

no Mirante, a mínima chegou a valores de 20,7°C enquanto que nos outros pontos houveram 

variações entre 23,7°C, 23,3°C, 24,0°C, 21,7°C e 21,8°C na Praia, Manguezal, praça, 

Tracuateua-PA e Caupi respectivamente. 

Com isso percebeu-se que os menores valores da temperatura do ar foram nos pontos 

do Mirante e Tracuateua-PA, que possuem distancias de aproximadamente 1,41 Km e 13 Km 

respectivamente da cidade de Bragança-PA, ou seja, esses pontos já possuem características 

rurais e possuem áreas arborizadas ao redor, contribuindo assim para temperaturas mais 

baixas.  Foi percebido que no Manguezal as temperaturas foram mais amenas, ou seja, o 

ecossistema funciona como um bom regulador da temperatura, e há também a influência de 

brisa o qual renova constantemente o ar e com isso a temperatura do ar tende a ser menor. 
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Fig.04. Variabilidade média diária do ciclo diurno e noturno da temperatura do ar nos seis pontos 

no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
 

Fig. 03. Variabilidade média diária da temperatura do ar máxima e mínima nos seis pontos 

no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
 

Fonte: Do autor. 

Com relação ao ciclo diurno e noturno da temperatura do ar (Fig. 04). Percebeu-se que 

novamente em Tracuateua-PA e no Mirante o ciclo noturno os valores foram de 23,7°C e 

24,1°C respectivamente. Já com relação ao ciclo diurno no Manguezal, o valor foi de 29,9°C. 

Percebe-se então que no manguezal não há uma grande variação de temperatura, ou seja, 

como citado anteriormente, o ecossistema possui uma boa cobertura vegetal, logo as 

temperaturas não apresentaram altos valores ao longo do dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

Na Figura 05, é visto a amplitude térmica nos seis locais de estudo, percebeu-se que as 

maiores amplitudes são nos locais mais afastados da cidade e que possuem características 

rurais. Notou-se que no Manguezal, o que definiu a menor amplitude, foi o fato de não ocorrer 

tanta variação da temperatura, logo foi a menor amplitude dos seis pontos. No Mirante, ponto 
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Fig.05. Variabilidade média diária da amplitude térmica da temperatura do ar e temperatura 

compensada média, nos seis pontos no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de 

Bragança-PA. 
 

que estava mais afastado da cidade, devido a temperatura mínima ter sido uma das menores, 

contribuiu para ter a maior amplitude térmica em relação as demais locais observados. 

9A temperatura média compensada do ar (Figura 05) se apresentou de maneira que 

correspondeu as características de cada local, como por exemplo na praça os valores foram 

maiores e no manguezal e Mirante os valores foram menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2- VARIABILIDADE ESPACIAL DA UMIDADE ESPECIFICA DO AR 

A umidade especifica (q) possui uma relação entre a massa de vapor d´água existente 

em uma amostra de ar úmido e a massa de ar úmido da mistura (kg de vapor/kg de ar úmido). 

Percebeu-se que com relação a umidade especifica máxima, o padrão foi bem parecido 

nos seis pontos em torno de 20 kg/kg, ou seja, demonstra que nos locais não há variações 

desse parâmetro. Mesmo com os diferentes tipos de solos, não foi o fator determinante para o 

aumento. 

Já com relação a umidade especifica mínima, pode-se notar que no Mirante e no 

Caupi, locais com características rurais, e mais afastados do centro da cidade, os valores 

foram menores com relação aos demais pontos.   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor. 
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Fig.06. Variabilidade média diária da umidade especificado ar máxima e mínima do ar nos seis 

pontos no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
 

Fonte: Do autor. 

Em relação ao ciclo diurno e noturno da umidade especifica, percebeu-se que não 

houve variações expressivas, ou seja, esse parâmetro não varia ao longo do dia e da noite, 

caracterizando assim que mesmo com os diferentes tipos de solos e diferentes áreas não 

determinam que os ciclos sejam maiores e vice-versa.  

 

 

Fonte: Do autor. 
 

4.3- VARIABILIDADE ESPACIAL DO DEFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR D’ÁGUA 

Em relação ao Déficit de pressão de vapor máximo e mínimo (Figura 08), percebeu-se 

que os maiores valores desse parâmetro foram encontrados nos locais: Praça, Mirante, 

Tracuateua-PA, Praia e Caupi, já no Manguezal, foi onde houve uma diminuição se 

comparado com os demais locais, devido a abundância de umidade, esse foi o esperado, pois a 

área possui boa cobertura vegetal, o que resulta em um menor ganho radioativo.  

Fig.07. Variabilidade média diária da umidade especifica do ar, para o ciclo noturno e diurno nos 

seis pontos no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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Fonte: Do autor. 

 

Com relação ciclo diurno e noturno do déficit de pressão de vapor (Figura 09), o local 

onde houve menor variação desse parâmetro, foi no Manguezal, como visto anteriormente o 

local possui boa cobertura vegetal, logo não há grandes perdas de energia. Nos demais pontos, 

os padrões foram parecidos, a praia também não apresentou grandes perdas de vapor d’água. 

 

Fonte: Do autor. 
 

 

4.4- VARIABILIDADE HORÁRIA DA TEMPERATURA DO AR 

A variabilidade horária da temperatura do ar nos diferentes pontos na cidade de 

Bragança-PA é mostrada na Fig.10. Pode- se perceber que nos diferentes locais, a temperatura 

do ar se mostrou com padrão bem definido, com maiores valores por volta das 12 horas e 

Fig.08. Variabilidade média diária do déficit de pressão de vapor máximo e mínimo, nos seis 

pontos no período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
 

 

Fig.09. Variabilidade média diária do déficit de pressão de vapor nos seis pontos no período 

de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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mínimos ocorrendo quase sempre as 06 horas, ou seja, corresponde ao maior e menor 

aquecimento na região. 

Em Tracuateua-PA e no Mirante percebeu-se que durante o dia o valor da temperatura 

do ar alcançou valores máximos e mínimos foram de aproximadamente 35,5 °C e 21,7° 

respectivamente. 

Os locais Praia e Manguezal, os quais sofrem interferências de brisas, os valores 

máximos da temperatura do ar foram de 33,8°C e 31,0°C respectivamente.  

Já na praça, a qual está no centro da cidade, as temperaturas máximas foram de 

aproximadamente 34,0°C e mínima de 24,6°C.  

Com isso pode-se notar que durante o experimento a variação da temperatura do ar 

possuiu variabilidade ao qual correspondeu as características de cada local como por exemplo 

no mangue, os valores da temperatura do ar foram menos elevados se comparados com os 

demais pontos, devido a cobertura vegetal que ameniza a temperatura.  

 

 

Fonte: Do autor. 

4.5- VARIABILIDADE HORÁRIA DO DÉFICT DE PRESSÃO DE VAPOR D’ ÁGUA 

O déficit de pressão de vapor d’água, é um parâmetro o qual possui uma relação direta 

com a temperatura do ar, ou seja, durante o dia os valores foram mais elevados e durante a 

noite e madrugada os valores foram menores (Fig. 11). 

Os locais Mirante e Tracuateua-PA, destacaram-se, devido os dois locais terem 

apresentado maior déficit de pressão durante o dia, ou seja, como os valores de temperatura 

Figura 10. Variabilidade média horária da temperatura do ar nos seis locais, no período de 17 a 21 de 

novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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foram altos, logo houve maior déficit de pressão nesses locais.  Já a noite, o déficit foi menor, 

correspondendo assim como a temperatura que foi menor. 

No manguezal, o déficit de pressão de vapor, foi um dos menores em relação aos 

demais pontos, isto ocorreu devido a maior retenção de umidade do ar pelo dossel.   

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 

 

 

4.6- VARIABILIDADE HORÁRIA DA UMIDADE ESPECÍFICA DO AR 

A variabilidade horária da umidade específica do ar nos seis locais é mostrada na 

figura 12, percebeu-se que há uma relação com o nascer do sol, ou seja, o padrão da umidade 

específica começa a aumentar por volta das 06 horas local, no entanto nos diferentes locais há 

padrões diferentes, como na Praia e Manguezal os valores ficam um pouco acima de 16kg/kg, 

valores esses menores se comparados com Tracuateua-PA e a Praça, que chegaram a valores 

maiores que 18kg/kg, o Mirante mesmo com características rurais o valor foi acima de 

17kg/kg. 

Já partir das 10 horas da manhã percebeu-se que houve uma inversão, o Mirante e 

Tracuatuea-PA, que possuíam valores maiores, diminuíram, o Manguezal e a praia 

Figura 11. Variabilidade média horária do déficit de pressão de vapor d’água nos seis locais, no 

período de 17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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aumentaram, ou seja, esse parâmetro não possui dependência do aquecimento diferencial, pois 

a medida que as temperaturas foram mais elevadas nos locais ele também teve diminuição. 

 
 

 

 

Fonte: Do autor 

 

4.7- TEMPERATURA DO AR NA ÁREA URBANA E RURAL  

A variabilidade da temperatura do ar na área urbana e rural, é mostrado na Figura 13. 

Pode-se notar que na área rural as temperaturas foram menores durante a madrugada, devido 

ao tipo de superfície e a área está mais afastada do centro da cidade e possui uma maior área 

verde, contribuem para uma menor temperatura,  

Já na praça onde as características são: áreas asfaltadas, prédios, gramas e arvores de 

pequeno porte, foram registrados maiores valores da temperatura do ar, isto porque como a 

cobertura é asfáltica e concretada, durante o dia ocorre maior absorção de temperatura e 

demora a esfriar, resultando assim no desenvolvimento de pequenas ilhas de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Variabilidade média horária da umidade especifica do ar, nos seis locais, no período de 

17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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Fonte: Do autor 

 

4.8- VARIBILIDADE DA TEMPERATURA DO AR NA AREA URBANA E RURAL 

A variabilidade da temperatura do ar na área urbana menos área rural é mostrada na 

Figura 14.  Durante o dia, percebeu-se que na área rural, as temperaturas foram maiores, isto 

pode ter ocorrido devido a vários fatores dentre eles, a perda da vegetação que colabora para o 

desequilíbrio térmico, com isso o aquecimento da superfície será maior e consequentemente 

ocorre o aumento da temperatura do ar.  

Já na área urbana durante a noite as temperaturas foram maiores a diferença foi 

positiva. Devido a alta capacidade de absorção das superfícies como asfalto e concreto pelo 

seu baixo calor especifico, que contribui para elevadas temperaturas durante o período 

noturno. Logo isto ocorre devido as características de cada local, ou seja, na área urbana 

devido a existência de construções, e a área rural devido a fatores naturais e antrópicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribuição da média horária da temperatura do ar em ambientes urbano e 

rural, no período de 17 a 21 de novembro de 2014 na cidade de Bragança-PA. 
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Fonte: Do autor 

 

5. CONCLUSÕES 

No Manguezal, as variações de temperatura e umidade não apresentaram grandes 

variações, devido a densidade de cobertura vegetal que atua como eficiente regulador térmico. 

Os menores valores de temperatura mínima foram observados no Mirante, local que 

estava mais afastado do centro urbano, neste caso, esses valores foram esperados, devido a 

provável combinação de três fatores característicos do local: arborização densa, presença de 

cursos de água e altitude.  

O déficit de pressão de vapor, d’água, apresentou as menores taxas nas localidades de 

Tracuateua-PA, Mirante e Caupi, durante a madrugada, isto pode ter ocorrido, devido aos 

locais apresentarem considerável redução da temperatura do ar e elevação da umidade 

relativa, ou seja, este fato contribui para os valores do déficit de pressão do vapor d’água 

ficarem baixos.  

Em relação as ilhas de calor, pode-se notar neste estudo que durante a noite, a área 

urbana (praça) sempre apresenta temperaturas maiores que a área rural, e durante o dia este 

quadro se inverte,justificado pela grande absorção de energia durante o dia nas áreas 

urbanizadas, que liberam esta energia de forma lenta e gradual ao anoitecer, enquanto que as 

perdas radiativas na área rural são mais rápidasdurante a noite. Estes resultados são similares 

aos estudos realizados em Bragança por (COSTA; MATTOS, 1998).  

A umidade especifica, possui um padrão que nem sempre correspondeu ao 

aquecimento diferencial, ou seja, nos horários em que a temperatura do ar aumentou, em 

alguns locais, o valor do parâmetro diminuiu. 

Figura 14. Variabilidade média horária da temperatura do ar na área urbana menos rural, no período de 

17 a 21 de novembro de 2014, na cidade de Bragança-PA. 
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RESUMO 

A região insular de Belém é diversificada em ambientes, com suas trinta e nove ilhas, 

representando dois terços da área territorial da capital paraense. Observadas a sua importância 

ecológica, algumas foram transformadas em unidades de conservação, como é o caso da Área 

de Proteção Ambiental da Ilha de Cotijuba, criada em 1990. Com isso, esta pesquisa objetivou 

analisar o uso e ocupação do solo dessa unidade de conservação em períodos de tempo 

distintos 17/07/1986, 10/07/1995 e 13/07/2008. Estes anos foram selecionados através dos 

seguintes critérios, respectivamente: maior ocupação devido a doação de lotes de terrenos; 

transformação da ilha em Área de Proteção Ambiental; e período atual quando o turismo na 

ilha se intensificou. Através da classificação supervisionada de imagens Landsat 5, sensor 

TM, bandas 3, 4 e 5, com resolução espacial de 30 metros. Pelo método da Máxima 

Verossimilhança, identificando os eventos que promoveram as modificações na paisagem da 

ilha em cada um desses períodos. Após a análise dos resultados observou-se uma acentuada 

degradação da vegetação arbórea, a qual passou de 65% em 1986 para 61% em 1995 e 48% 

em 2008; caracterizando o período atual em que Cotijuba despontou como atrativo turístico na 

Região Metropolitana de Belém. A maior parcela de vegetação natural foi substituída por 

formações secundárias (capoeira) e áreas de pastagem, neste período. 

 

Palavras-chave: Região insular. Unidades de conservação. Classificação supervisionada. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Unidades de Conservação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho abordaremos a questão do uso e ocupação do solo em uma unidade de 

conservação (UC), baseado nas definições propostas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), lei nº 9.985 de 2000. Mais especificamente, trataremos de uma Área de 

Proteção Ambiental (APA), que faz parte do grupo das UC de Uso Sustentável. Por definição 

a APA se caracteriza por ser: 

“Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (BRASIL, 2000). 

O município de Belém, capital do estado Pará, possui um ambiente insular muito 

abundante e diversificado em espaços geográficos, número de espécies animais e florestais, 

características pedológicas e morfoclimáticas, comunidades e culturas. De acordo com Silva 

(2010) apenas a capital paraense é composta por um conjunto de 39 (trinta e nove) ilhas, além 

de outras próximas pertencentes as cidades vizinhas da Região Metropolitana de Belém 

(RMB), como Ananindeua e Benevides, e mais afastadas, como a Ilha das Onças em 

Barcarena. Neste temos a presença de algumas UC, como as APAs da Ilha do Combu e da 

Ilha de Cotijuba, além de outras no espaço continental, como a APA Metropolitana de Belém. 

Está região é fonte de muitos estudos relacionados a degradação ambiental causada 

pela expansão urbana desordenado, fator importante para as mudanças no uso e ocupação do 

solo nos grandes centros urbanos e, consequentemente, da diminuição das áreas verdes. A 

capital paraense tem 2/3 (dois terços), em torno de 33.203,67 hectares, de sua área 

representada por ilhas (HUFFNER, 2013), sendo as principais: Mosqueiro, Caratateua 

(outeiro) e Cotijuba, por apresentarem características diferenciadas das demais (tamanho, 

importância histórica e turística, fácil acesso, agricultura) (SILVA, 2010). A última foi 

escolhida como objeto de estudo desta pesquisa devido à escassez de informações geográficas 

quanto as alterações antrópicas na sua paisagem; tendo a maioria dos estudos foco na 

percepção dos moradores, visitantes, turistas e na expansão urbana (BELLO e HUFFNER, 

2012; HUFFNER, 2013; FARIAS, PINNA e ROCHA, 2014; SILVA et al., 2014) as quais 

apresentam significativa relevância para o entendimento da problemática ambiental deste 

trabalho. 
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A intervenção antrópica na ilha ocorreu mais intensamente a partir de 1985 com a 

doação de lotes na sua parte sul, região mais urbanizada, feita pela associação atuante em 

Cotijuba e em 1994 com o projeto de implantação da linha fluvial realizado pela prefeitura de 

Belém, a qual promoveu a facilitação de acesso a mesma (SILVA, 2003). Desta forma, busca-

se contribuir para a gestão ambiental na APA da Ilha de Cotijuba através de resultados que 

venham a agregar informações com as demais pesquisas já realizadas.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção serão descritos os processos metodológicos empregados pelos autores 

para alcanças os resultados almejados por seus objetivos. 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Figura 1 destaca a localização da Ilha de Cotijuba em relação a região insular e 

demais municípios da RMB. 

Figura 1 – Localização da APA da Ilha de Cotijuba e das ilhas que compõem o ambiente insular da 

RMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 
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A APA da Ilha de Cotijuba pertence a jurisdição administrativa do munícipio de 

Belém, foi criado através da lei municipal nº 5.621 de 1990. Estando localizada no extremo 

oeste da cidade, com coordenadas geográficas aproximadas de 01º12’ e 01°16’ de latitudes 

sul, 48º31’ e 48°33’ de longitudes W-Gr.  

Tem sua face oeste voltada para a Baía do Marajó, apresenta 18 km de trilhas e ruas, 

lagos naturais na parte interior e características de zona urbana e rural (SILVA, 2010). As 

áreas extremas da ilha, que são as mais urbanizadas, possuem topografia plana; enquanto que 

a regiões mais interiores, que são as mais preservadas, apresentam áreas alagadiças, também, 

possuem o predomínio de solos Gley Pouco Húmido e Podzol Hidromórfico, os quais são 

solos característicos de ambientes de várzea e regiões litorâneas, respectivamente (SILVA, 

2010; EMBRAPA, 2006). 

De acordo com informações do Anuário Estatístico do Município de Belém (2012), a 

ilha de Cotijuba está situada a distância de 22 km do centro de Belém, em linha reta; possui 

área terrestre de 15,8071 km2 e pertence ao distrito administrativo do Outeiro (DAOUT).  

Os dados censitários são divergentes, como atestou Huffner (2013), segundo o autor a 

Associação dos Moradores da Ilha de Cotijuba e Arredores (AMICIA) contabilizou 4.000 

habitantes no ano de 2007 e mais recentemente a DAOUT divulgou que está equivale a 9.000 

habitantes fixos.  

2.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS 

Para a caracterização do uso e ocupação do solo na ilha de Cotijuba foi realizado o 

processamento de imagens do sensor TM (Thematic Mapper) a bordo do satélite Landsat 5, 

disponíveis no catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Estas, são referentes a órbita e ponto 223/061, com datas de passagem de 17/07/1986, 

10/07/1995 e 13/07/2008.  

No pré-processamento das imagens foi realizada, a composição das bandas 3, 4 e 5, 

todas com resolução espacial de 30 metros, sendo adota a falsa-cor como R5G4B3, com 

auxílio do software Arcgis 10.2.2®. Essas bandas foram selecionadas devido possuírem as 

seguintes características, respectivamente: identificação de áreas urbanas; observação de 

corpos d’água e observação da vegetação (DGI/INPE, 2008). Mais características deste e de 

outros sensores do Landsat são descritos em (CHANDER, MARKHAM e HELDER, 2009). 

Após está etapa realizou-se o georreferenciamento das imagens para promoção da 

correção geométrica, de acordo com a metodologia proposto em Silva et al (2012), com 
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adaptações. Tendo como base uma imagem ortorretificada, obtida através do endereço oficial 

do projeto Landsat.org (www.landsat.org), procedendo-se o georreferenciamento através da 

coleta de 15 (quinze) pontos de controle (GCP) bem distribuídos para cada imagem, com erro 

menor que um pixel, ou seja, menor que 30 metros. Em seguida foi feito o realce, recorte da 

área de interesse do estudo e a classificação supervisionada pelo método da máxima 

verossimilhança (MAX-VER), no software Envi 5.0®, para obtenção das classes desejadas.  

De acordo com Fitz (2008) está classificação se baseia na escolha de amostras de 

treinamento na imagem a partir da delimitação de uma certa quantidade de pixels, que devem 

representar bem uma determinada feição escolhida, de acordo com sua reflectância. É 

indicada quando as características fisionômicas da paisagem da área de estudo são 

conhecidas. O método MAX-VER é um tipo de classificação supervisionada que se vale das 

amostragens probabilísticas para enquadrar um pixel escolhido numa dada feição selecionada 

(FITZ, 2008). Optou-se por não fazer correção atmosférica devido à ausência de nuvens no 

quadrante onde está localizada a área de interesse. 

O software usado na classificação permite a geração de uma matriz de erro (Error 

Matrix), a qual identifica os pixels que foram classificados de forma equivocada e, além disso, 

mostra o valor do índice Kappa, que mede o grau de precisão da classificação, variando de 

0,00 a 1,00 (CONGALTON, 1991). Para os períodos estudados este índice foi de, 

respectivamente, 0,9958; 0,9956 e 0,9915; sendo os valores entre 0,81 e 1,00 avaliados como 

de concordância “muito boa”. 

Foram selecionadas cinco classes de uso e ocupação do solo, a saber: Vegetação 

Arbórea, Capoeira, Pastagem, Área Alagada e Solo Exposto. A escolha foi realizada de 

acordo com o objetivo geral da pesquisa, que é contribuir com informações espaciais para a 

análise da degradação ambiental provocada na APA da Ilha de Cotijuba pela urbanização, em 

períodos distintos de tempo. Na Figura 2, são mostrados exemplos destas classes, 

identificadas durante pesquisa in loco realizada no ano de 2014. 
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Figura 2 – Classes de uso do solo observadas na ilha de Cotijuba. a) Trilha em Vegetação Arbórea, b) 

Capoeira, c) Pastagem, d) Área Alagada no interior e) Área Alagada no litoral e f) Solo Exposto, área 

antropizada 

Fonte: Autores (2015) 

 

A classe “Vegetação Arbórea” diz respeito a composição florística natural da ilha. Em 

“Capoeira” estão incluídas as áreas de agricultura, vegetação de pequeno porte e estágios 

iniciais de sucessão. “Pastagem” está relacionada as regiões que foram desmatadas para 

criação de animais, construção de sítios, pousadas, terrenos abandonados e outros.  

A “Áreas Alagadas” corresponde as que são periodicamente inundáveis e que 

permanecem alagadas a maior parte do ano, em razão da subida da maré e do acúmulo no 

interior da ilha, respectivamente; foram incluídas na análise devido sua importância ecológica 

para todo o ecossistema; sendo apontadas por Silva (2010) como Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE), ainda pouco estudadas. Em “Solo Exposto” estão incluídas as áreas de 

praia que compõem a parte noroeste de Cotijuba, a saber: Farol, Amor, Saudade, Funda, 

Flecheira e Vai-quem-quer, na parte leste à o predomínio de manguezais, também temos nesta 

classe as áreas antropizadas, como ruas, edificações e regiões completamente desmatadas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise espacial das imagens de satélite e pela pesquisa do histórico de 

ocupação da ilha de Cotijuba, pode-se observar que existem três momentos distintos que 

merecem ser analisados, os quais puderam ser comprovados pelos resultados alcançados nesta 

pesquisa. Primeiro, a partir de 1985, quando ocorreu a maior ocupação do território, devido a 

doação de lotes feita pela AMICIA.  
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O segundo, com transformação da ilha em uma APA, o que foi benéfico para 

preservação ambiental do lugar, pelo menos momentaneamente. E o terceiro, correspondente 

ao período recente, quando o fator turístico foi acentuado, tornando-se um dos principais 

destinos de visitantes e turistas na RMB. 

Optou-se por analisar inicialmente o ano de 1986 por ele preceder o período em que 

houve uma ocupação intensa em Cotijuba, de acordo com o mencionado anteriormente e 

citado por (SILVA, 2003; HUFFNER, 2013; FARIAS, PINNA e ROCHA, 2014).  

A partir de então iniciaram-se mudanças, ainda que discretas, na estrutura produtiva da 

ilha, tendo na atividade turística o seu principal ponto de apoio, o que ainda pode ser 

observado atualmente. Podemos notar pela análise da figura 4 e de seus respectivos 

percentuais que neste ano a vegetação primária já havia sofrido uma significativa degradação, 

ocupando apenas 65 % da área total da região. 

 

Figura 3 – Classes de uso e cobertura do solo na APA ilha de Cotijuba e os seus 

percentuais de área correspondentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015) 
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Na década seguinte dois eventos importantes contribuíram para a dinâmica de 

ocupação do território da ilha. Primeiramente, como já citado, em 1990 Cotijuba se tornou 

uma UC de uso sustentável. Este fato pode ter contribuído para uma desaceleração na 

degradação da paisagem natural do lugar. Porém, em 1994 foi implementada a linha fluvial 

regular de integração desta parte da região insular do município de Belém, facilitando o 

acesso de pessoas e, consequentemente, a intensificação dos problemas de ocupação do solo 

(SILVA, 2003; HUFFNER, 2013). 

Podemos observar então que no ano de 1995 a degradação da vegetação arbórea se 

intensificou, correspondendo agora a 61 % do território. E as áreas de capoeira aumentado 

para 28 %. Além, da diminuição do solo exposto, talvez, por efeitos da promulgação da ilha 

em UC. 

Fica claro que, de acordo com os trabalhos anteriormente citados, a atividade turística 

é o principal agente de transformação da ilha, tanto social e econômico, quanto ambiental. Na 

última década isso ficou mais evidente, com a facilitação do acesso a Cotijuba por turistas e 

visitantes.  

Podemos observar que o número de pousadas e bares aumentou significativamente, 

não sendo mais restritos a porção sul e se espalhando por toda a costa noroeste chegando na 

parte norte.  

Pelos resultados do ano de 2008 podemos constatar que o impacto sobre o ambiente 

foi maior neste período em relação aos demais. A vegetação arbórea caiu para menos da 

metade, 48 % e as demais classes fisionômicas elevaram-se. 

Vale, por fim, ressaltar que a classe de solo exposto pode sofrer flutuações de acordo 

com o período considerado, podendo ser contabilizado com área alagada, em períodos 

chuvosos. Além disso, devido a resolução espacial das imagens ser de 30 metros, pequenos 

caminhos e terrenos isolados na paisagem não são perceptíveis. 

Observou-se ainda, durante a visita de campo, que processos erosivos na parte norte, 

especificamente na praia Vai-Quem-Quer podem aumentar os percentuais de solo exposto 

neste ponto, ainda que seja de forma reduzida, além de alterar seus limites geográficos. 

4. CONCLUSÕES 

A análise multitemporal do uso e cobertura do solo da APA Ilha de Cotijuba 

evidenciou um fato que vinha sendo apontado por alguns estudos sobre a dinâmica da 
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ocupação humana neste território, que é a situação de degradação ambiental crescente e, na 

última década, intensificado, devido ao maior acesso de pessoas. 

A condição de atrativo turístico da ilha é apontada por muitos pesquisadores como a 

principal característica de Cotijuba e também o seu maior agente modificador da paisagem 

natural. Isto também pode ser comprovado pelos resultados desta pesquisa, quando se 

relacionou os períodos de aumento dos impactos socioambientais com as políticas de gestão 

do espaço territorial da ilha. 

Frente as questões apresentadas, é evidente a necessidade da aprovação e 

implementação do Plano de Manejo desta UC, de acordo com as definições estabelecidas 

pelos SNUC em seu Capítulo IV, art. 27. Este plano deve agrupar os diversos grupos de 

influência de forma participativa e levar em consideração, primordialmente, a propensão 

econômica mais importante da ilha que é o turismo, fazendo com que este seja um 

promovedor da sustentabilidade financeira, social e ambiental e não um agente de degradação 

do ambiente. 

 

REFERÊNCIAS 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. v. 17, 2012. Belém: Secretária 

Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, 2012. 456 p.  

 

BELLO, L. A. L.; HUFFNER, J. G. P. Análise dos impactos ambientais da expansão urbana 

na ilha de Cotijuba, Belém-Pa. Caminhos da Geografia, v.13, n.44, 2012. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/16723/11310>. Acesso 

em: 27 mar. 2015. 

 

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1.º, incisos I, II, III 

e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em: 24 abr. 2015. 

 

CHANDER, G.; MARKHAM, B.; HELDER, D. Summary of current radiometric calibration 

coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. Remote Sens. Environ., v. 

113, p. 893-903, 2009. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2009.01.007>. Acesso 

em: 07 abr. 2015. 

 

COLGATON, R. G.  A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed 

data. Remote Sens.  Environ., v. 37, n. 1, p. 35-46, 1991. 

EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA-SPI, 

2006. 412 p. 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

47 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

FARIAS, A. R.; PINNA, A. M. B.; ROCHA, C. P. Análise dos impactos socioambientais e 

econômicos provocados pela atividade turística na ilha de Cotijuba, Belém-Pa. 2014. 

Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Turismo, Faculdades Integradas Ipiranga, 

Belém. 

 

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160 

p. 

 

HUFFNER, J. G. P. Turismo, urbanização e impactos ambientais na ilha de Cotijuba, 

Belém-Pa. Belém: Gutemberg Gráfica e Editora, 2013. 200 p. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Divisão de Geração de 

Imagens (DGI): Manual do usuário do catálogo de imagens da DGI/INPE. DPI/INPE: 

2008. Disponível em: <http://www.dgi.inpe.br/CDSR/>. Acesso em: 25 mar. 2015. 

 

SILVA, G. B. S. et al. Procedimentos para correção geométrica de imagens de satélite. 

Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/958866>. 

Acesso em: 02 abr. 2015. (Embrapa Monitoramento por Satélite. Circular Técnico, 18). 18 p. 

 

SILVA, L. C. M. Lazer, turismo e agricultura entre populações tradicionais na Ilha de 

Cotijuba, Belém, Pará. 2003. 139 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Sociologia, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém. 

 

SILVA, S. B. Belém e o ambiente insular. Belém: UFRA, 2010. 165 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

48 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

TRABALHANDO O ENSINO DA GEOGRAFIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO: 

UMA ABORDAGEM SOBRE A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA ESTADUAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM PEDRO I, BELÉM, PARÁ 

 

Adriana Oliveira Souza da Silva1, Antonio Rodrigues da Silva Junior2, Francisco de Assis 

Cruz Melo3, Valdir Andrade de Moura4, Anielem Oliveira de Souza5, Antonio Angelo 

Rodrigues Santos6 

 
1 Graduando em Licenciatura em Geografia. Faculdade Integradas Ipiranga-IPIRANGA. E-

mail: adrianaoliveira.maedu@gmail.com. 
2Especialista em Gestão Ambiental – NUMA/UFPA. E-mail: silvajuniorgeo@yahoo.com.br. 

3Mestre em Ciências Ambientais. UNITAU. Docente da 

UFPA/UFRA/IPIRANGA/SEDUC/ETRB.E-mail: ssaisemelo@yahoo.com.br. 

ssaisemelo@yahoo.com 
4Graduando em Licenciatura em Geografia. Discente da Faculdade Ipiranga. E-mail: 

vsm62@ig.com.br. 
5 Especialistas em Aplicabilidade de novas tecnologias com ferramentas Pedagógicas no 

ensino de ciências. Docente da SEDUC. E-mail: anielem.oliveira@gmail.com 
6 Graduando em Licenciatura em Geografia. Discente da Faculdade Ipiranga. E-mail: 

geo.angelo2013@hotmail.com. 

 

RESUMO 

A escola moderna estabelece o ensino interdisciplinar, levando em consideração problemas de 

diferentes abordagens como, econômicas, ambientais, políticas, culturais e sociais; entre elas 

o processo de inclusão social. O presente artigo objetivou compreender a dificuldade do 

processo de inclusão, com foco nas pessoas com dificuldade de locomoção, na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro I. A pessoa com dificuldade de 

locomoção necessita de adaptações no seu espaço de uso. Portanto, buscou-se analisar espaço 

geográfico, na abordagem do lugar, entendendo-se que o espaço escolar é uma micro 

representação do espaço geográfico, por isso, considerou-se nesta pesquisa o espaço escolar 

como lugar. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, analisando-se as políticas de inclusão; 

entrevistas com os alunos, professores e corpo técnico escolar, e atividade de campo, 

destacando a acessibilidade nas instalações físicas da escola, bem como os arredores do 

ambiente escolar. Os resultados apontaram que as pessoas que não são deficientes, e não 

entram no processo de apoio e atenção a locomoção, deixam de perceber a dificuldade e 

necessidade da pessoa com deficiência e dificuldade de locomoção, além da não efetivação 

das políticas públicas, na inclusão social. A educação inclusiva precisa envolver um processo 

de reestruturação social, onde a escola não deverá ser a única a estar preparada para receber 

esse público. A sociedade de um modo geral deverá acreditar em novas perspectivas em 

relação às pessoas com necessidades educativas especiais. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Acessibilidade. Espaço escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A escola moderna tenta estabelecer o ensino interdisciplinar, levando em consideração 

problemas de diferentes abordagens como, econômicas, ambientais, políticas; havendo a 

emergência das questões sociais, entre elas o processo de inclusão social.  

A educação passou a ganhar outro foco quando trouxe para a escola o conceito de 

educação inclusiva, que ganhou maior notoriedade a partir de 1994 com a declaração de 

Salamanca1, abrindo as escolas para as crianças com necessidades educativas especiais, 

incluindo-as em escolas de ensino regular.  

Os novos desafios seriam rever os ambientes físicos das escolas, para atender as 

demandas individuais de todos os estudantes. No entanto, a inclusão tem encontrado 

dificuldades de avançar, especialmente devido às resistências por parte das escolas regulares 

em adaptarem-se, porque essas mudanças geram um alto custo na adaptação do espaço. Mas 

isso é apenas uma etapa do processo, que antes de qualquer coisa precisa trabalhar com a 

conscientização. Oliveira e Leite (2007) afirmam que concretizar a ideia de um sistema 

educacional inclusivo exige um planejamento bastante complexo, que engloba desde as ações 

a serem implementadas no macros-sistema, a partir da elaboração de uma política educacional 

diferenciada. 

Dentro desse universo inclusivo, a educação especial fica como uma modalidade de 

educação que hoje é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, porque estão 

incluídas todas as pessoas com dificuldade de se inserir no processo social, seja no ambiente 

escolar ou em outros espaços sociais. A pessoa com dificuldade de locomoção entra nessa 

discussão como uma das prejudicadas, pois seu espaço de uso precisa de adaptações 

adequadas, com possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano 

e elementos, de acordo com a Associação Brasileira de Normais Tecnicas (ABNT NBR 9050, 

2004, p. 2). 

Por ser uma ciência que naturalmente discute o espaço, a geografia é alvo de muitas 

críticas, quando se trata da discussão e teorização do espaço de inclusão, visto que a ciência 

geográfica enfoca o espaço geográfico como produto socioprodutivo. Mas Milton Santos 

(2006) enceta que o espaço é o espaço humano ou espaço social, que contém ou é contido por 

                                                           
1CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: ACESSO E 

QUALIDADE - Salamanca, Espanha, 7-10 de Junho de 1994. 
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todos outros múltiplos de espaços; devendo introduzir-se nesta categoria adicional, a 

teorização do espaço de inclusão social, e nesse caso o espaço escolar. Como espaço 

geográfico que se adequa a realidade de uma sociedade que é reflexo da produção de 

sociedade dos direitos sociais de inclusão. 

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 em seu artigo 1º estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte 

e de comunicação. 

Portanto, a educação inclusiva deve se constituir no caminho que pode pavimentar a 

relação sociedade-espaço geográfico com o imperativo do reconhecimento tanto nas 

infraestruturas como no reordenamento social da inclusão. Com isso, pretende-se trabalhar o 

conceito de espaço geográfico trazendo para a realidade inclusiva com foco na pessoa com 

dificuldade de locomoção, dentro desse universo de inclusão social, verificando como a 

escola pode contribuir para atender o aluno com dificuldade de locomoção, com a estrutura 

física e a socialização desse estudante. Entende-se que o espaço escolar é uma micro 

representação do espaço geográfico. 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho utilizou pesquisas bibliográficas, realização de entrevistas com 

alunos, professores e corpo técnico escolar. Analisou-se as políticas de inclusão com foco a 

pessoa com dificuldades de locomoção, destacando a acessibilidade nas instalações físicas da 

escola, corredores, biblioteca, banheiros, sala de aula, lanchonete, entre outros.   

Foram feitas visitas de campo; analisou-se o relacionamento aluno/ professor, material 

didático, bem como a capacitação do professor para atender essa demanda de aluno.  

Este trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom 

Pedro I como requisito do estágio no ensino da docência, localizada no bairro de Val-de-Cans, 

conjunto Marex, Belém, Pará. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro I o corpo docente e 

técnico apresenta interesse pelo desafio da inclusão escolar, sobretudo, por alunos com 

deficiência e mobilidade reduzida. Esta condição evidencia-se na escola, pois possui usuários 

de cadeira de rodas; e a direção escolar tenta eliminar as barreiras arquitetônicas e atitudinais 
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dos não cadeirantes, sejam alunos e professores, constituindo-se como ponto positivo neste 

processo de inclusão. 

Quanto a relação professores e alunos, foi identificada como boa. Este quesito no 

processo educacional é fundamental para a consolidação e garantia da educação para pessoas 

com deficiência e dificuldades de locomoção. 

A escola está no processo de adequação do seu espaço físico (banheiros, salas de aula, 

mobiliário, bebedouros, biblioteca, lanchonete, cantina e estacionamento), para melhor 

atender a demanda de alunos especiais, além dacapacitação do corpo docente, adequação do 

conteúdo programático às necessidades dos alunos comdeficiência, segundo a própria diretora 

da instituição, faz parte do objetivo constante no Projeto Político Pedagógico da escola 

atender plenamente esses alunos.  

A dificuldade ainda é grande, pois a escola Dom Pedro I é um peixe dentro do oceano, 

que muito precisa ser mudado. Para os professores a mudança dentro da escola está 

acontecendo, mais não foi fácil, pois sempre ocorreu pela imposição, sem ao menos acontecer 

uma capacitação dos professores.  

Uma das professoras relatou ter se sentido perdida, pois de um dia para noite a escola 

passou a fazer parte do processo de inclusão, nem ao menos lhes foi oferecido um curso de 

qualificação, segundo ela, os novos professores que estão chegando no mercado de trabalho, 

já saem da faculdade com essa qualificação.  

No início as aulas eram ministradas para esses alunos de qualquer forma, mais de 

acordo com a necessidade passou-se a pesquisar para atendê-los, bem diferente do que se 

pensa, não foi tão ruim, já que alguns professores voltaram a estudar, fazendo uma 

especialização ou mesmo outra graduação. 

A escola Dom Pedro I é uma das poucas escolas da rede pública que oferece um 

espaço arquitetônico preparado para receber alunos com dificuldades de locomoção, mesmo 

de forma improvisada, ela tenta amenizar as dificuldades da pessoa com locomoção reduzida.  

As visitas à escola deram base para compreender suas dificuldades e observar que as 

suas adaptações não são adequadas, pois as rampas, apoios e portas, foram improvisadas para 

atender as pessoas que necessitam de um espaço acessível, visto não ser fácil para a pessoa 

com dificuldades de locomoção conviver com espaços não apropriados e depender da 

administração dos ambientes físicos, que parte na maioria das vezes do poder público. 
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Com isso podemos perceber o que Milton Santos (2004, p. 91-92) quis abordar na 

teoria do comportamento, que se fundamenta no princípio da existência de uma escala 

espacial própria a cada indivíduo com significado particular a cada homem, dizendo que 

porções do espaço lhe é dado para frequentar, não apenas na vida cotidiana mais durante 

lapsos de tempo mais importantes.  

Isso não seria possível para uma pessoa com dificuldade de locomoção sem suas 

adaptações, por isso, Santos diz que quando se traz a ideia de representação comum do espaço 

esta se realizando uma violência contra o indivíduo, essas soluções fundamentadas nessa ótica 

não seriam aplicáveis. 

O espaço não poderia ser igual ou comum para todos, pois cada um possui 

necessidades e limitações, e a representação espacial do usuário não é a mesma, e ele muitas 

vezes não percebe, por exemplo, uma piscina para uma pessoa que sabe nadar e faz dela sua 

fonte de renda não tem a mesma importância ou mesmo dizendo domínio para alguém que 

não sabe nadar, muito menos faz dela uma fonte de renda.  

Assim acontece com os alunos da escola que nunca refletiram como é difícil para 

pessoa com dificuldade de locomoção movimentar-se dentro da escola, pois, mesmo diante 

dos colegas de classe com essa dificuldade, não se permitiram pensar como é complicada a 

vida de seu colega, e notar que o espaço para um não tem a mesma importância para o outro, e 

que eles dependem da boa vontade das pessoas e do poder público em mudar essa realidade.  

3.1 O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL 

O movimento da sociedade inclusiva debate com uma extremamente excludente, que 

foi moldada através de um padrão etnocêntrico que enraíza preconceitos e que repudia o 

diferente. A exclusão se fortalece com o aumento do individualismo, transformação do 

mercado de trabalho, ambiente escolar e familiar.  

Essas ideias nos fazem pensar nas políticas de educação, principalmente nas políticas 

de inclusão, desenhadas para integrar alunos que apresentam diferenças ou deficiências. 

Deve-se pensar a política de inclusão de forma ampliada e não se limitar a deficiência, pois 

qualquer pessoa que esteja sendo excluída deve ser colocada nessa política, seja ela negra, 

homossexual, em extrema miséria, entre outras, e não se direcionar apenas ao aspecto físico 

da pessoa. 
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A educação inclusiva envolve um processo de reestruturação social, onde 

não deverá somente a escola estar preparada para receber essa clientela. A 

sociedade em geral deverá acreditar em novas perspectivas em relação às 

PNEE2, deixando de olhar pelo ângulo da incapacidade ou limitação, 

passando a olhar sob o aspecto das possibilidades e competências e 

proporcionando alternativas para o desempenho de diferentes habilidades 

sociais. (SALVI, p.7) 

 

Segundo Oliveira e Leite (2007), ao adotar o princípio da igualdade, considerava que o 

ensino deveria ser homogêneo, igual para todos, por entender que a sala de aula era composta 

por alunos supostamente iguais, pois para eles a adoção do princípio da igualdade não 

garantiria o respeito à diversidade e as diferenças existentes, seja ela cultural, racial, 

econômico, e assim desconsiderando o processo de formação da identidade pessoal.  

Quando se fala em inclusão é muito natural associarmos ao espaço de convivência, 

troca de informação e relação social. No processo de inclusão de pessoas com dificuldade de 

locomoção, o espaço físico dos ambientes de acesso se tornam barreiras que precisam ser 

modificadas para atendê-los.  

No conceito de espaço percebe-se que a compreensão vai de acordo com a realidade. 

Para Fernandes (2005), o espaço social é uma dimensão do espaço geográfico e contém a 

qualidade da completividade. Por causa dessa qualidade, o espaço social complementa o 

espaço geográfico. O mesmo acontece com todos os outros tipos de espaços. São espaços 

completo que se completam, e que essas qualidades dos espaços desafiam os sujeitos que 

neles vivem e querem compreendê-los. 

3.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Antes do processo de inclusão existiram várias etapas de entendimento, discussões 

com lutas travadas para romper barreiras encontradas para legitimar e abrir caminhos para um 

público que estava fora dos padrões estabelecidos pela sociedade, surgem então, a educação 

especial que dividiu os estudantes deficientes dos não deficientes. Era uma divisa realizada 

através do aspecto físico, sem levar em consideração outros fatores que não eram notados em 

um primeiro contato.   

Salvi (apud Declaração de Salamanca, 1994, p. 3) A Declaração de Salamanca (1994) 

traz uma interessante e desafiadora concepção de Educação Especial ao utilizar o termo 

                                                           
2 Pessoas com Necessidades Educativas Especiais 
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“pessoa com necessidades educacionais especiais” estendendo-o a todas as crianças ou jovens 

que têm necessidades decorrentes de suas características de aprendizagem.  

O princípio é que as escolas devem acolher a todas as crianças, incluindo crianças com 

deficiências físicas, intelectuais, sociais, superdotadas, de rua, que trabalham, populações 

distantes, nômades, pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, de outros grupos 

desfavorecidos ou marginalizados.  

A busca por mudança não é de hoje, pois, a experiência em muitos países demonstra 

que a integração de crianças e jovens com necessidades educativas especiais é atingida mais 

plenamente nas escolas inclusivas, que atendem todas as crianças da respectiva comunidade, 

tal discussão coloca em pauta que a interação de pessoas não deficientes com as com 

necessidades educativas especiais pode conseguir maior progresso educativo e integração 

social. (Declaração de Salamanca, 1994, p. 11) 

3.3 ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR 

A lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000 em seu artigo 2º parágrafo, primeiro 

estabelece normas e critérios para promoção da acessibilidade que diz precisar da 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios 

de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Art. 7 Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em 

espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 

pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas deficientes com 

dificuldade de locomoção. 

Esta exigência legal não é atendida na Escola Dom Pedro I, pois a direção da escola 

fez adaptações limitadas em seu conjunto infraestrutural (bebedouro, barras de apoio nos 

banheiros, portas com larguras maiores, rampas de acesso), mas que são insuficientes para 

atender ao discente com dificuldades de locomoção. Portanto, mesmo que haja adaptações, 

estas são ineficazes em promover uma qualidade de vida para a pessoa com deficiência e 

dificuldade de locomoção. 

3.4 O ESTUDO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: O LUGAR DA INCLUSÃO  

O conceito de espaço geográfico varia conforme a abordagem realizada. Mas, em 

geral, refere-se à materialização da relação entre o homem e o meio. 
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O espaço Geográfico foi o início do conceito para a Geografia, haja vista que ele é o 

principal objeto de estudo dessa área do conhecimento. Sendo assim, entender o espaço 

geográfico significa também compreender o papel que essa ciência possui no sentido de 

investigar a realidade tanto em seu aspecto social quanto em suas premissas naturais, dentro 

dele se trabalha com cinco categorias, dentre elas percebeu-se que o lugar seria a objeto de 

estudo para o desenvolvimento da pesquisa. 

De acordo com Tuan (1983), a categoria geográfica lugar está intrinsecamente 

relacionada ao espaço vivido e tudo que ele compreende para a sociedade, é tudo que o 

homem constrói ao longo do tempo e com o que estabelece relações de afetividade.  

Bento e Cavalcanti diz que estudo do lugar tem se configurado em um desafio para as 

aulas de Geografia. Para eles a categoria lugar representa uma articulação global e local, que 

vem muito bem representado nas desigualdades existentes, e que esse aluno precisa conhecer 

para ampliar a capacidade de compreender o mundo. "Estudar uma cidade pressupõe conhecer 

o lugar, saber o que existe nele e sua relação com algo maior, como o próprio espaço 

geográfico (BENTO e CAVALCANTI, 2009). 

Milton Santos (2006) esclarece que os lugares se mundializam, são lugares simples, 

globais e complexos. Podemos dizer bem complexos trazendo para o lugar das pessoas com 

dificuldade de locomoção, que deixam de ter um ambiente prazeroso e essa relação afetiva 

que Tuan coloca passa a não existir, pois a pessoa com locomoção reduzida precisa de outros 

parâmetros para atuar no espaço de convívio econômico, social, político e outros. 

De acordo com Silva (2002, apud LISBOA, 2010) o lugar pode ser entendido como a 

parte do espaço geográfico efetivamente apropriado para a vida, área onde se desenvolvem as 

atividades cotidianas ligadas à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelos 

homens. 

Portanto, o lugar deve ser considerado como o lócus ideal do modus vivendi do 

indivíduo, seja com ou sem dificuldades de locomoção. Na verdade, é o espaço da 

coletividade social, em toda a sua totalidade; devendo estar adaptado para atender as 

necessidades de todos, incluindo as pessoas com dificuldades de locomoção. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de inclusão precisa avançar ainda mais, já que é um assunto que traz muita 

polêmica, mais caminha por uma nova ordem de pensamento e ação. Mesmo, distante de 

obter respostas imediatas para a problemática da inclusão de pessoas com deficiências e 
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dificuldades de locomoção no contexto educacional, apenas visualizando uma variedade de 

perspectivas e desafios para a efetiva implementação dessa nova modalidade de ensino.  

Notou-se que o processo de inclusão de pessoas com deficiência e dificuldade de 

locomoção ainda é muito complexo. A população e o poder público ainda não se 

conscientizaram da importância das adaptações arquitetônicas dentro dos estabelecimentos de 

circulação pública. Assim, pode-se perceber que as pessoas que não são deficientes e não 

entram no processo de apoio e atenção na locomoção, deixam de perceber a dificuldade e 

necessidade da pessoa com deficiência e dificuldade de locomoção. Não param para pensar 

como são importantes as adaptações feitas nos ambientes de circulação de pessoas, e que a 

qualquer momento podem precisar desses espaços adaptados, devido algum problema de 

saúde, cirurgia, entre outros. 

A educação inclusiva envolve um processo de reestruturação social, onde a escola não 

deverá ser a única a estar preparada para receber esse público. A sociedade de um modo geral 

deverão acreditar em novas perspectivas em relação às pessoas com necessidade especiais, e 

deixarem de olhar para a incapacidade ou limitação dessas pessoas, passando a olhar sob o 

aspecto das possibilidades e competências e proporcionando alternativas para o desempenho 

de diferentes habilidades sociais.  
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RESUMO 

 

O processamento da mandioca, planta de origem dicotiledônea da família Eufhorbiaceae 

gênero Monihot e espécie esculenta Crantz, utilizada na produção de farinha D´água de forma 

artesanal, requer uma grande quantidade de água, especialmente nos processos de 

fermentação. Nesses processos são gerados consideráveis quantidades de resíduos altamente 

tóxico. Esta iniciativa surgiu da necessidade de avaliar os impactos ambientais gerados pela 

produção de farinha d’agua, em rios do povoado do Murutinga, no município de Abaetetuba, 

interior do Pará. Tendo como objetivo analisar as características físico químicas nos sistemas 

hídricos superficiais (igarapés) potencialmente utilizados para deposição da mandioca. Neste 

estudo foram realizadas análises dos parâmetros Acidez, pH, cor, turbidez, e temperatura. 

Todas as análises foram conduzidas em triplicata. Os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), teste de Tukey á nível de 5 % de significância, para comparação das 

médias. Os resultados demonstram haver variabilidade na qualidade da água que ocorre neste 

igarapé, o pH e a temperatura apresentam diferença estatística principalmente a montante. As 

avaliações da cor demonstram interferência significativa na etapa APFD. Além disso, o 

aumento da turbidez na etapa APFD, reforça a grande liberação tanto do HCN, CN-, acetona, 

entre outras. Assim os dados obtidos requerem atenção, visto que a exposição crônica a baixas 

concentrações de HCN esta relacionado com doenças que afetam os moradores. 

 

Palavras-chave: Farinha D`água. Água de igarapé. Impacto Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A produção de farinha D´água de forma artesanal requer uma disponibilidade de 

grande quantidade de água, especialmente nos processos de fermentação. Nesses processos 

são geradas consideráveis quantidades de resíduos como águas de lavagem das raízes, águas 

resultante da prensagem da massa ralada das raízes, muitas vezes, não recebendo nenhum tipo 

de tratamentos adequados, sendo depositada ao leito do igarapé, causando impactos negativos 

ao meio ambiente (MARMOLEJO et al., 2008) 

 A mandioca é uma planta de origem dicotiledônea da família Eufhorbiaceae gênero 

Monihot e espécie esculenta Crantz. É uma cultura de origem brasileira (BORGES et al., 

2002.) cultivada a mais de quinhentos anos, inicialmente pelos índios, na America latina e, 

posteriormente, introduzida nos continentes Africano e Asiático, onde constitui a base da 

sustentação das populações mais carentes localizadas em áreas marginais destes continentes 

(EMBRAPA, 2002).  

 A mandioca pode ser classificada em dois grupos: mansa que tem um leve sabor 

adocicado e as bravas que tem um sabor amargo. O sabor amargo está associado ao potencial 

cianogênico, ou seja, com o elevado teor HCN (ácido cianídrico), substância altamente tóxica.  

Estudos relatam que o sabor amargo é perceptível a partir de 100  mg  HCN/kg  de  polpa  de  

raiz  (FIORETTO, 1987).  

Em função do teor de HCN apresentado, classificam-se as mandiocas quanto a 

toxicidade em mansas: menos de 50 mg HCN/Kg de raiz fresca sem casca; moderadamente 

venenosa: 50 a 100 mg HCN/Kg de raiz fresca sem casca; venenosa ou brava: acima de 100 

mg HCN/Kg de raiz fresca sem casca (CAGNON et al., 2002).  

 O conhecimento da toxicidade da planta limita o seu emprego, tanto na alimentação 

humana como na nutrição animal. As técnicas de processamento industrial para diminuição do 

princípio tóxico baseiam-se na dissolução em água ou na volatilização, envolvendo processos 

como a maceração, embebição em água, fervura, torrefação ou fermentação das raízes de 

mandioca, ou ainda, a combinação desses processos (CAGNON et al., 2002). 

 A fermentação consiste no amolecimento da raiz de mandioca durante o processo 

fermentativo, e é realizada em águas parada ou corrente (igarapé), a qual confere as raízes 

características sensoriais peculiares (CEREDA, 1994). De acordo com Onabowale (1992), o 

ácido cianídrico da mandioca pode ser detoxificado por esta fermentação, hidrólise ácida ou 

ambos. A hidrólise ácida é mais efetiva, removendo 98% do total de cianeto das raízes de 
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mandioca, enquanto a fermentação combinada com hidrólise ácida, e a fermentação sozinha, 

reduziram o teor de cianeto em 95 e 87,84%, respectivamente. 

 A substância responsável pela toxidade da mandioca é a linamarina, um β- glicosídeo 

de acetona cianidrina e etil-metil-cetona-cianidrina, que, ao entrar em contato com o 

ambiente, é hidrolizada enzimaticamente por β- glicosidases, das quais destaca-se a 

linamarase, produzindo glicose e α- hidroxinitrilas que se dissociam espontaneamente em pHs 

superiores a 5,0, ou por ação da hidroxinitrila liase (HNL), formando ácido cianídrico e as 

cetonas correspondentes (CEREDA, 1994) 

 Reconhecendo os efeitos negativos de uma potencial contaminação hídrica na 

produção de farinha D`água, no processo artesanal, este estudo analisará as características 

físico químicas nos sistemas hídricos superficiais (igarapés) potencialmente utilizados para 

deposição da mandioca na comunidade do Murutinga no município de Abaetetuba-PA.    

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDO, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 A iniciativa desse estudo surgiu da necessidade de estudos sobre os impactos 

ambientais gerados pela produção de farinha d’agua, em rios do povoado do Murutinga, no 

município de Abaetetuba, interior do Pará. Foram realizadas análises físico-químicas que 

propiciariam informar alterações na qualidade da água no decorrer do leito do igarapé 

Murutinga. 

 Os parâmetros analisados foram: Acidez, pH, cor, turbidez e temperatura, segundo 

AOAC (2002). Nessas análises foram utilizados o PHMETRO 250 de bancada medindo na 

faixa de (-2,0 a 22,0 pH) de marca POLICONTROL, acompanhado com um sistema de 

compensação de temperatura. Colorimetro POLICONTROL NQ 2000 MODELO NESSLER  

Turbidimetro AP-2000 IP67 e o Termômetro de mercúrio.  

 Dados determinados em 4 amostras de água coletadas no igarapé Murutinga, a 

montante do igarapé para avaliar a qualidade da água antes das possíveis deposições, e no 

trecho do igarapé próximo ao ambiente onde se realizava o processamento da mandioca, após 

48 hora de fermentação, após 96 hora de fermentação e após a fermentação e descascamento, 

nos dias 04, 06 e 08 do mês de maio de 2015, sendo que foram utilizados para o 

acondicionamento das amostras, garrafas de Vidro devidamente esterilizados etiquetadas e no 

mesmo foi feito uma lavagem com o próprio efluente da fonte para que as amostras pudessem 
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ser analisadas nos laboratórios da COSANPA- Abaetetuba e no Laboratório da UEPA- 

Barcarena.  

 A codificação das amostraras foram: AI (água bruta inalterada), AP-48 (água após 48 

hora de fermentação), AP-96 (água após 96 hora de fermentação) e APFD (água após a 

fermentação e descascamento). Coletadas antes, durante a fermentação e após a retirada e 

descascamento da mandioca, submetendo-o a avaliação dos referidos parâmetros. 

 Todas as análises foram conduzidas em triplicata e os dados expressos como média 

aritmética e desvio padrão (DP). Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), teste de Tukey á nível de 5% de significância, para comparação das médias. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Na fabricação da farinha, devido à forma como as raízes são processadas, a 

concentração de linamarina é muito elevada, correspondendo à fração aquosa da raiz. O 

potencial tóxico e poluente é agravado, principalmente, por ser a linamarina muito solúvel em 

água. Existem relatos de morte de animais que beberam da água aonde ocorreram descargas 

destes resíduos, sendo a morte de peixes fato comum (FIORETTO, 1985). 

 Os resultados dos parâmetros pH, cor, turbidez e temperatura em amostras de água do 

igarapé Murutinga usado para deposição da mandioca na etapa de fermentação da produção 

de farinha d`água artesanal (casa de farinha), no município de Abaetetuba, encontram-se na 

Tabela 1. 

TABELA 1 - Parâmetros pH, cor, turbidez e temperatura em amostras de água do igarapé Murutinga 

Etapas da coleta pH COR (Uc) Turbidez (uT) Temperatura (°C) 

Al 6,6±0,05a 55±0,50a 7,86±0,005c 18±0,288c 

AP-48 6,2±0,05b 25±0,50b 7,51±0,005d 19±0,115b 

AP-96 6,1±0,05b 25±0,50b 8,4±0,050b 19,5±0,058b 

APD 5,8±0,05c 25±0,50b 16,8±0,050a 20±0,115a 

Fonte: Análises laboratoriais realizadas pelos autores  

Letras diferentes entre linhas representam diferença significativa a 95%. 

 Os resultados demonstram haver variabilidade na qualidade da água que corre neste 

igarapé, o pH e a temperatura apresentam diferença estatística principalmente a montante e na 
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etapa de retirada da casca, esta diferença esta de acordo com um volume maior de resíduo 

depositado nesta etapa do processamento e ao processo de fermentação das raízes.  

Segundo Cereda (1994), na sua origem a fermentação da raiz tem por objetivo o 

amolecimento da mandioca para facilitar o processo de ralação nos raladores primitivos 

disponíveis. Entretanto nesse processo a linamarina solúvel acaba sendo liberada e ou 

carreada para o igarapé da comunidade impactando o meio, dentre as modificações que 

ocorrem, tem-se acidificação da água dos mananciais que recebem os resíduos. 

 As avaliações dos resultados para cor demonstram que as etapas de processamento da 

mandioca, molho e retirada da casca, interferem significativamente na cor, pois o líquido 

leitoso que é liberado pelo tubérculo, chamado de manipuera, que apresenta grande 

concentração elevadas de HCN,se mistura com água do rio.  

Além disso, o aumento da turbidez principalmente na etapa de pós retirada das cascas 

é outro fator que reforça a grande liberação tanto do HCN, CN-, acetona, amido entre outras 

substâncias que depositadas no rio promovem desequilíbrio ambiental.  

Em estudos realizados por Barana (2008) observou-se que o processamento para 

obtenção da farinha d’água emite cerca de 140,00 ppm de HCN que contaminam o solo, a 

água e os manipuladores, logo os dados obtidos nesta pesquisa requerem alguma atenção, 

visto que a exposição  crônica a baixas concentrações de HCN esta relacionado com 

distúrbios neurológicos e disfunções da glândula tireoide. (IPCS, 2006). 

4. CONCLUSÃO  

Os resultados demonstram que as etapas de processamento para obtenção da farinha 

d’água geram resíduo que alteram a qualidade da água de forma significativa, dados que são 

indicativos da presença de HCN, logo os dados obtidos requerem alguma atenção, visto que a 

exposição crônica a baixas concentrações de HCN esta relacionado com distúrbios 

neurológicos e disfunções da glândula tireoide.  

O sistema de saúde público da região ainda não realizou estudos com objetivo de 

relacionar a insalubridade deste resíduo nos locais de produção com determinadas doenças 

que afetam os moradores locais. 
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RESUMO 

Os tipos de sistemas de plantio florestal são uns dos fatores mais importantes na formação dos 

povoamentos, pois influenciam nas práticas de implantação e manutenção. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial do eucalipto (Eucalyptus 

urophyla) em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e monocultivo florestal em 

Latossolo Amarelo no município de Paragominas-Pará. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado, com cinco repetições. As parcelas foram compostas por dois 

sistemas de plantio florestal: sistema iLPF (plantio de eucalipto em consócio com milho e 

forragem) e um Monocultivo Florestal com eucalipto (MF). Foram analisadas as variáveis: 

Altura (cm) e a taxa de sobrevivência (%). Os resultados da análise estatística mostraram que 

não houve diferença significativa para a taxa de sobrevivência, que no geral, foi alta um ano 

após plantio, apresentando média de 90,05%. O Crescimento das plantas de eucalipto se 

comportou de maneira similar nos sistemas iLPF e MF, obtendo altura média de 2,96 m. O 

cultivo de milho em consórcio com a forragem não influenciou negativamente a 

sobrevivência e o crescimento do eucalipto no sistema iLPF, visto que essas variáveis não 

diferiram do eucalipto em monocultivo, sendo indicado o seu cultivo em sistemas integrados. 

O eucalipto (Eucalyptus urophyla) plantado nos sistemas integração Lavoura-Pecuária-

Floresta e Monocultivo mostrou-se promissor para ser utilizado na recuperação de áreas 

degradadas em função da alta adaptabilidade na região em estudo, sendo indicado o seu 

cultivo. 

 

Palavras-chave: Eucalyptus urophyla, floresta plantada, plantio integrado, sobrevivência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O manejo de espécies do gênero Eucalyptus atualmente é uma das principais 

alternativas para fornecer matéria-prima para siderurgia, fabricação de papel e celulose, de 

compensados, serraria, mourões, óleos essenciais e outros produtos dentro da demanda do 

setor florestal brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas (ABRAF, 2013), no ano de 2012, o Brasil apresentava área de 5,11 milhões de 

hectares plantados com eucalipto, sendo no Estado de Minas Gerais a maior área e logo atrás, 

em segundo lugar, o estado de São Paulo, indicando 21,3% do total de áreas de plantios. 

Quando é realizado o cultivo florestal para fins comerciais é importante empregar 

técnicas de manejo adequadas para alcançar a produtividade satisfatória, que vai desde o 

plantio até a colheita.  

Os tipos de sistemas e de espaçamentos de plantio são uns dos fatores mais 

importantes na formação dos povoamentos de eucalipto, pois influência nas práticas de 

implantação e manutenção (BALLONI & SIMÕES, 1980), nas taxas de sobrevivência e 

crescimento (LELES et al., 2001), nas atividades de colheita (MARTINS et al., 2009) e na 

idade de corte e qualidade do lenho (CARDOSO JÚNIOR et al., 2005). 

O sistema de plantio utilizado possui grande influência na qualidade e adaptabilidade 

dos cultivos florestais, assim como o espaçamento, que é a soma dos fatores que interferem na 

capacidade produtiva do povoamento florestal (STAPE et al., 2010). Dentre esses fatores, 

destacam-se as características físicas, químicas e mineralógicas do solo, características 

climáticas e fisiográficas, bem como fatores bióticos (RYAN et al., 2010). 

Dessa maneira, presume-se que estudos sobre a adaptabilidade de espécies florestais 

em diferentes sistemas de plantio são importantes em regiões específicas, para assim, obter 

respostas das plantas, neste caso o eucalipto, em determinadas condições. Diante do exposto, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial do 

eucalipto (Eucalyptus urophyla) em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e 

monocultivo florestal em Latossolo Amarelo no município de Paragominas-Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em áreas originalmente sob vegetação da Amazônia legal, na 

fazenda Vitória, município de Paragominas-PA, situada na região nordeste do estado do Pará 

(altitude de 89 metros, 2° 57’29,47” S de latitude e 47° 23’10,37” W de longitude), o clima é 

classificado como Aw, de acordo com a classificação de Koppen. A precipitação média anual 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

66 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

é de 1743 mm. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 27,3ºC e a umidade relativa do 

ar indica média anual de 81%. O solo foi classificado como Latossolo Amarelo textura 

argilosa (EMBRAPA, 2006), apresentou as seguintes características químicas: teor de matéria 

orgânica de 25,4 g.kg-1; pH de 5,8; Al= 0,1 cmolc.dm-3; Ca= 3,8 cmolc.dm-3; Mg= 1,22 

cmolc.dm-3; K=0,46 cmolc.dm-3 e P= 5,67 mg.dm-3. 

O experimento foi constituído por um sistema de integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (iLPF) implantado no ano de 2009 (4,05 ha), manejado com cultivo de culturas 

anuais em consórcio com forrageiras e intercaladas com a espécie de eucalipto (Eucalyptus 

urophyla). Avaliou-se também o plantio de eucalipto (Eucalyptus urophyla) em monocultivo 

ocupando uma área de 2,70 ha. 

Antes da instalação do experimento (2009), a área utilizada vinha sendo mantida sob 

pastagem cultivada, com a exploração de gado de corte em sistema extensivo. Em janeiro de 

2009, em função da implantação do experimento, foram realizadas operações de preparo do 

solo, correção e adubação. 

Em fevereiro de 2009, foi realizado o plantio do eucalipto no sistema iLPF e no 

Monocultivo aplicando-se 300 g de fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples por cova. A 

adubação de cobertura foi realizada em maio de 2009, após o coroamento das mudas, com 60 

g de ureia e 40 g de KCl por planta. Em fevereiro do mesmo ano plantou-se o milho BRS 

1030 em consórcio com a Brachiaria ruziziensis (20 kg.ha-1) no sistema iLPF. 

Para o arranjo espacial das árvores no sistema iLPF, empregou-se o plantio em 

renques, cada um com duas linhas, no espaçamento 3 x 3 m, a distância entre renques foi de 

22 m para o cultivo das culturas anuais e forrageiras, o que totalizou 20% de área ocupada 

pelas faixas dos renques e densidade de 1080 árvores.  No Monocultivo, o plantio de eucalipto 

foi realizado em espaçamento 3 x 3 m obtendo densidade de 592 árvores. Todos os cultivos 

foram conduzidos seguindo as recomendações técnicas para as culturas.  

Para fins deste trabalho, foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com 

cinco repetições. As parcelas foram compostas por dois sistemas de plantio florestal: sistema 

iLPF (plantio de eucalipto em consórcio com milho e forragem) e um Monocultivo Florestal 

com eucalipto (MF). Foram analisadas as variáveis: Altura (cm) e a taxa de sobrevivência 

(%). 

As plantas foram acompanhadas no ano de 2010 (um ano após plantio) aferindo-se a 

sobrevivência (%) e o crescimento. A sobrevivência foi avaliada pelo total de sobreviventes 
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em relação ao total plantado e o crescimento pela altura mensurada com régua graduada em 

centímetros, partindo-se da base do caule até a gema apical. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância através do programa estatístico 

SISVAR® e quando significativo às médias foram comparadas pelo teste de Tukey p<0,05 

(FERREIRA, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise estatística mostraram que não houve diferença significativa 

para a taxa de sobrevivência, que no geral, foi alta um ano após plantio, apresentando média 

de 90,05% (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores médios de altura e taxa de sobrevivência de plantas de eucalipto aos 12 meses de 

idade em diferentes sistemas de plantio florestal. 

Sistemas*1 Altura (cm) Taxa de sobrevivência (%) 
iLPF 2,99 a 87,04 b 
MF 2,94 a 93,07 b 

CV (%) 16,82 14,25 
1Médias na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV = Coeficiente de Variação. 
*iLPF = integração Lavoura-Pecuária-Floresta; MF = Monocultivo Florestal. 

A sobrevivência média observada nos sistemas em estudo foi sempre acima de 87%, 

chegando a 93,07% para as plantas no MF (Monocultivo Florestal) (Tabela 1), independente 

do sistema de cultivo, muito superior ao encontrado em outros estudos, como a taxa obtida 

por Ribeiro et al. (2006), que encontrou 80,91%, e a de Macedo et al. (2005), que obteve 

média de 69,5%, no estudo em que avaliaram diferentes espaçamentos de plantio da teca. 

Gatto et al. (2003), no estudo em que avaliaram o efeito do método de preparo do solo 

em plantações de Eucalyptus grandis, obtiveram sobrevivência média de 79,85 %, valor bem 

abaixo do encontrado neste trabalho, indicando taxa de sobrevivência inferior. 

Essas altas taxas de sobrevivência do eucalipto no presente estudo inferiram uma 

associação de mudas de qualidade com condições locais adequadas em sistemas diferenciados 

de plantio, garantido assim, o adequado estabelecimento do eucalipto mesmo com baixa 

precipitação, que ocorreu, a partir do mês de agosto até novembro. 

O crescimento em altura das plantas de eucalipto se comportou de maneira similar nos 

sistemas iLPF e MF, obtendo altura média de 2,96 m (Tabela 1), estes resultados corroboram 

com os obtidos por Coelho et al. (2007), no estudo sobre o comportamento de Eucalyptus 

grandis consorciado com diversas leguminosas, não observaram diferença na altura entre os 

tratamentos até os 24 meses de idade.  
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Concordando também com Laclau et al. (2008), onde não encontraram diferença em 

altura de Eucalyptus grandis em plantios puros e mistos, no estudo em que avaliaram o 

plantio de eucalipto em diversas proporções de plantio. Diferentemente dos resultados obtidos 

por Oliveira et al. (2015), no estudo em que avaliaram o crescimento inicial do eucalipto em 

diferentes sistemas de plantio, relataram maior altura nas árvores cultivadas no iLPF quando 

comparadas com o eucalipto em monocultivo. 

Em plantios adensados de eucalipto, a competição estimula o crescimento em altura 

(OLIVEIRA et al., 2009), entretanto, em sistemas consorciados, as condições de crescimento 

podem ser influenciadas por maior umidade e fertilidade do solo, além da criação de extratos 

vegetativos (CAMPANHA et al., 2011), o que pode ter acontecido no presente estudo, em que 

as condições dos dois sistemas foram favoráveis ao eucalipto aos 12 meses de idade. 

O uso dos plantios integrados eleva a capacidade produtiva da área, além disso, 

possibilita a utilização da rebrota do eucalipto em futuros cortes. Além da viabilidade 

econômica, destaca-se a utilização de espécies arbóreas fixadoras de N consorciadas à outra 

espécie arbórea e a forrageiras. Sendo assim, a utilização de leguminosas arbóreas visa 

contribuir para a melhoria da produção do sistema e redução dos custos de fertilizantes 

químicos, quando em comparação com os monocultivos, submetidos à fertilização com 

nitrogênio mineral (OLIVEIRA et al., 2015). 

O cultivo de milho em consórcio com a forragem não influenciou negativamente a 

sobrevivência e o crescimento do eucalipto no sistema iLPF, visto que essas variáveis não 

diferiram do eucalipto em monocultivo, sendo indicado o seu cultivo em sistemas integrados. 

Ressalta-se que os renques de eucalipto agregaram valor à área visto que essa espécie 

florestal possui bom desenvolvimento nestes sistemas, rápido crescimento e idades de corte, 

além de diversificar a renda do produtor (MARTHA Jr. et al., 2011) e auxiliar no manejo 

racional do solo reduzindo a necessidade de abertura de novas áreas. 

4. CONCLUSÃO 

O eucalipto (Eucalyptus urophyla) plantado nos sistemas integração Lavoura-

Pecuária-Floresta e Monocultivo mostrou-se promissor para ser utilizado na recuperação de 

áreas degradadas em função da alta adaptabilidade na região em estudo, sendo indicado o seu 

cultivo. 
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RESUMO 

 

O tucupi é o molho parcialmente fermentado da manipueira e facilmente comercializado em 

feiras livres e em supermercados da região metropolitana de Belém. Dessa forma, objetivou-

se realizar a caracterização físico-química de três diferentes amostras de tucupi 

comercializadas na cidade de Belém – PA, as amostras foram adquiridas no município de 

Acará (X1), em um dos principais supermercados da cidade de Belém (X2) e na feira livre do 

mercado municipal de Belém (X3). Foram realizadas análises de Umidade,pH, Acidez Total 

Titulável, Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) e Proteínas, seguindo a metodologia descrita pelo 

Instituto Adolfo Lutz. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Os resultados obtidos variaram de 3,0 a 7,8 

para sólidos solúveis; 3,6 a 3,9 para pH; 0,6 a 1,0 para acidez; 91,5% a 95,8% para umidade e 

0,1 % a 0,9% para proteína. Todas as amostras apresentaram diferenças significativas para os 

parâmetros de pH, proteína e sólidos solúveis. As amostras X1 e X2 não diferiram 

significativamente na acidez. Na análise de proteína, as amostras X1 e X3 também não 

diferiram estatisticamente. Conclui-se que os resultados assemelharam-se aos encontrados na 

literatura, apenas o teor de proteínas e sólidos solúveis foram superiores aos encontrados por 

outros autores, ressaltando a importância de uma uniformização da produção do tucupi. 

Palavras-chave: Parâmetros. Caracterização. Amostras 
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com Cardoso e Souza (2002), a cultura da mandioca desempenha 

importante papel socioeconômico nos países em desenvolvimento, tanto como fonte de 

energia para alimentação humana e animal, quanto como geradora de emprego e renda, 

notadamente nas áreas pobres da região Nordeste.  

Segundo Chisté et al. (2007), no Estado do Pará, a mandioca apresenta lugar de 

destaque na dieta alimentar de sua população, sendo consumida, principalmente,na forma de 

farinha, mas também é utilizada como matéria-prima para a elaboração de diversos pratos 

típicos que são muito apreciados pela população Paraense, dentre esses, em destaque, o 

tucupi. 

Durante o processo de fabricação da farinha, as raízes de mandioca são trituradas e 

prensadas para a remoção de seu líquido. A massa prensada segue para a torração e o resíduo 

líquido, denominado de manipueira, é descartado ou transformado no tucupi. Cagnon et al. 

(2002), afirmaram que o tucupi é o molho parcialmente fermentado da manipueira, que fica 

em repouso por 1 ou 2 dias para a decantação do amido, que é posteriormente removido, 

ocorrendo naturalmente a sua fermentação. Logo após esta etapa, é realizada a fervura e a 

adiçãode condimentos, obtendo-se assim o tucupi. E, para o seu armazenamento, geralmente 

utilizam-se garrafas do tipo PET ou similar.  

O tucupi é facilmente comercializado em feiras livres e em supermercados da região 

metropolitana de Belém, e - em alguns casos - pode ocorrer adulteração do mesmo, pela 

adição do corante tartrazina, o qual intensifica a cor amarela do tucupi. Entretanto, a 

utilização dessa substância é irregular, pois só é permitida a utilização de ingredientes para 

modificar as características físicas, químicas, biológicas e/ou sensoriais, durante a produção, 

quando se tem o propósito de nutrir ou de conservar o produto.  

Chisté et al. (2007) afirmaram que as informações na literatura técnico-científica com 

relação ao tucupi são escassas, desta forma, há a necessidade de desenvolver mais pesquisas 

sobre as principais características físico-químicas deste produto, principalmente com relação 

ao seu ter tóxico, substâncias estas que podem ocasionar problemas à saúde do consumidor. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização físico-

química de diferentes amostras de tucupi comercializadas na cidade de Belém – PA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Coleta das amostras 

As amostras de tucupi foram adquiridas no município de Acará (X1), em um dos 

principais supermercados da cidade de Belém (X2) e na feira livre do mercado municipal de 

Belém (Pará), num total de três amostras. Estas permaneceram acondicionadas em suas 

embalagens originais de polietileno tereftalato de baixa densidade, hermeticamente fechadas, 

codificadas e mantidas à temperatura ambiente até a realização das análises.  

2.2 Análises físico-químicas 

Os procedimentos físico-químicos foram realizados em triplicata, conforme os 

métodos analíticos oficiais descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), sendo determinados:  

Umidade 

As amostras foram submetidas a banho maria para evaporação prévia a 40oC, seguido 

de secagem em estufa a 70o C até peso constante. 

 pH  

Utilizou-se um pHmetro previamente calibrado, de acordo com as recomendações do 

fabricante, por meio das soluções tampão pH=7 e pH=4. 

Acidez Total Titulável 

A análise foi feita por titulação utilizando o hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 M e 

como indicador a solução fenolftaleína.  

Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) 

As medidas do grau Brix foram obtidas por refratometria, utilizando um aparelho 

refratômetro calibrado à temperatura ambiente com água destilada, procedida da leitura das 

amostras. 

Teor de Proteínas 

Utilizou-se para a determinação de proteínas a técnica micro Kjeldahl ou clássico, 

baseado na hidrólise, seguido de destilação e titulação da amostra.  

2.3 Análise estatística dos dados 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey ao 

nível de 5% de significância, utilizando o software Assistat versão 7.7. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 observam-se os valores obtidos na análise físico química das amostras de 

tucupi. 
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Tabela 1 – Características fisíco-químicas das amostras de tucupi Acará (X1), um dos 

principais supermercados da cidade de Belém (X2) e mercado municipal de Belém (X3). 
 

Parâmetros 
Amostras 

X1 X2 X3 

Sólidos solúveis totais 4,0b 7,8a 3,0c 

pH 3,7b 3,9a 3,6c 

Acidez 1,0a 1,0a 0,6b 

Umidade (%) 95,7a 91,5b 95,8a 

Proteína (%) 0,9a 0,6b 0,1c 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (Tukey a 5% de significância) 

Os resultados referentes ao conteúdo de sólidos solúveis totais (ºBrix) do tucupi 

variaram de 3,0 a 7,8 °Brix. Observou-se diferença significativa entre as amostras, segundo o 

teste estatístico aplicado. Os dados obtidos para X1 e X3 são próximos aos encontrados 

Chisté, Cohen e Oliveira (2007), estudando as características físico-químicas do tucupi 

relataram valores de 2,55 a 5,36. Em relação a amostra X2, o resultado encontrado foi 

próximo ao reportado por Chisté e Cohen (2011), ao avaliarem a efetividade do 

processamento na produção do tucupi, o qual os autores encontraram 8,1 °Brix para o tucupi.  

O elevado valor de sólidos solúveis totais encontrado para X2 pode estar relacionado 

ao fato de que essa amostra foi condimentada durante seu processo de produção, aumentando 

a quantidade de açúcares dissolvidos no meio.Outra hipótese para o aumento do conteúdo 

desse parâmetro, segundo Chisté e Cohen (2011), está relacionada com a elevação da 

concentração do meio, devido à evaporação de líquido durante o processo de cocção do molho 

fermentado. 

Os valores encontrados para pH das amostras de tucupi foram: 3,7; 3,9; 3,6; 

respectivamente, para X1, X2 e X3. Resultados estes, semelhantes aos encontrados por 

Chisté, Cohen e Oliveira (2007), que - ao avaliarem este mesmo parâmetro em dez amostras 

de tucupi - encontraram valores entre 3,00 a 4,35. De acordo com a tabela 1 pode-se observar 

que, as amostras apresentaram diferença significativa para pH. As variações significativas 

neste parâmetro estão ligadas a falta de padronização do produto. Os mesmos autores 

afirmaram que isso ocorre devido o processo de fabricação do tucupi variar conforme o 

produtor, assim como a variedade da mandioca utilizada no processo de extração da 

manipueira. 

 Segundo Hoffmann (2001), o pH é considerado um parâmetro intrínseco que pode 

evitar a proliferação de microrganismos, inclusive os patogênicos, que são os causadores 
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principais de infecções e intoxicações de origem alimentar. Para o autor O pH = 4,5 é 

considerado muito importante na Microbiologia de Alimentos, pois abaixo desse valor não há 

o desenvolvimento das bactérias patogênicas.  De acordo com Komatsu, Buriti e Saad (2008), 

em alimentos fermentados, o pH tende a ser bastante reduzido e o desempenho dos 

microrganismos é baixo, porém, no caso do tucupi, todas as três amostras encontraram-se 

abaixo do estabelecido, logo sendo propício à contaminação.  

Na determinação de acidez, foi observado que as amostras X1 e X2 não apresentaram 

diferenças significativas comparadas à amostra X3. A acidez total das amostras analisadas 

variou entre 0,6 a 1,0 meq NaOH.100 mL–1, conforme observado na tabela 1. 

 Na análise de umidade, foi observado que a amostra X1 e X3 não apresentaram 

diferença significativa ao nível de 5% quando comparadas a X2. Os valores obtidos 

assemelharam-se ao do estudo de Chisté, Cohen e Oliveira (2007) que se apresentou na faixa 

de 94,64 a 97,46%. Para os autores, a umidade está relacionada com a sua estabilidade, 

qualidade e composição, e, caso não haja controle dessas variáveis, pode acabar afetando o 

seu processamento. 

De acordo com a tabela 1, os valores obtidos para proteína no tucupi foram de 0,9%, 

0,6% e 0,1% para X1, X2 e X3 respectivamente, evidenciando o conteúdo proteico da 

amostra X1, superior ao encontrado por Chisté, Cohen e Oliveira (2007), que reportaram 

valores de 0,33 a 0,66%. Ressalta-se que as amostras apresentaram diferenças significativas 

ao nível de 5% de significância. 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos nas análises, a maioria dos parâmetros 

assemelhou-se aos encontrados na literatura, apenas o teor de proteínas e sólidos solúveis 

foram superiores aos encontrados por outros autores. Verificou-se que a falta de uniformidade 

dos parâmetros analisados, é um fator que pode estar atribuído: à procedência do produto 

obtido, a falta de uniformidade na linha de produção do tucupi, a falta de parâmetros pré-

estabelecidos em suas características físico-químicas pela legislação vigente e a falta de 

fiscalização quanto à adulteração do mesmo. Sendo assim, é necessário a elaboração de 

estudos por parte das autoridades competentes que visem a padronização do produto e 

posterior fiscalização da linha de produção e do produto final, proporcionando um produto de 

melhor qualidade para o consumidor.  
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RESUMO  

A anatomia da madeira é o estudo das funções, organizações e estruturas das células que 

constituem o lenho dos vegetais lenhosos. Esse estudo consiste em duas principais 

abordagens: macroscópica e a microscópica. Denominada madeira a formação secundária do 

vegetal, sendo considerado o aumento da espessura do corpo desse vegetal, em consequência 

da adição de novas células. Apresenta diversas propriedades mecânicas, físicas e 

características anatômicas, principalmente para escolha adequada quando se visa a fabricação 

de diferentes materiais, tais como os instrumentos musicais. A partir disso, o objetivo do 

trabalho foi descrever a anatomia macroscópica das principais espécies florestais utilizadas na 

fabricação de instrumentos musicais e analisar sua importância. A pesquisa ocorreu em duas 

Luthierias. Uma localizada na Avenida Alcindo Cacela e outra na rua Boa Ventura, em Belém 

do Pará. Coletou-se amostras de madeira mais utilizadas na fabricação dos instrumentos 

musicais, na confecção do corpo, braço e escala, para posterior descrição através de literatura 

e identificação.No estudo foram obtidas 6 amostras das principais espécies utilizadas para 

fabricação de instrumentos musicais pelos luthiers, tais como: guitarras, violão, cavaco e 

contrabaixos. A organização em quadros possibilitou a visualização das características 

semelhantes entre as madeiras, de tal modo que as mais expressivas foram as relativas aos 

vasos/poros, visibilidade parênquima e aos raios, demonstrando que essas madeiras apesar de 

serem de espécies diferentes, possuem características macroscópicas semelhantes. Concluiu-

se que a anatomia influencia na qualidade do instrumento, outro fator preponderante é a 

densidade da madeira. Desse modo, faz-se a escolha para qual estrutura do instrumento a 

mesma será utilizada. 

Palavras-chave: Anatomia. Madeira. Instrumentos Musicais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A anatomia da madeira é o estudo das funções, organizações e estruturas das células 

que constituem o lenho dos vegetais lenhosos(BURGUE; RICHTER, 1991). Esse estudo 

consiste emduas principais abordagens: macroscópica e a microscópica. As análises 

macroscópicas incluem as características anatômicas visíveis a olho “nu” ou com auxílio de 

uma lupa, tais como, arranjo e agrupamento de vasos, arranjo e abundancia de parênquima 

axial e largura dos raios(ANDRADE, 2013). 

A madeira, ou lenho, é formada pelo crescimento secundário do vegetal, sendo 

considerado o aumento da espessura do corpo desse vegetal, em consequência da adição de 

novas células. Este material é considerado um tecido complexo, formado por diferentes tipos 

celulares organizados em dois sistemas distintos: o axial (ou vertical) e o radial (ou 

horizontal), ambos derivados do câmbio (BURGER e RICHTER, 1991; APPEZZATO-DA-

GLÓRIA e CARMELLO-GUERREIRO, 2006). 

Durante a confecção do instrumento musical é necessário realizar uma boa escolha 

para que a madeira apresente a qualidade acústica desejável. Diantedisso, o conhecimento 

anatômico é fundamental para o procedimento, contudo, algumas madeiras apresentam 

valores de absorção muito semelhantes. Isto pode ocorrer devido a constituição, mesmo sendo 

espécies diferentes de madeira, do ponto de vista biológico e químico dificultando na escolha 

certa na confecção dos instrumentos (MORI, 2005; NETO, 2011). 

Segundo Matsunaga et al. (1996), as propriedades vibracionais da madeira são 

fundamentais para qualifica-la como apropriada para a confecção de instrumentos musicais. 

Tal importância está relacionada aanatomia da madeira o qual encontra-se diretamente conexa 

a qualidade acústica. Sendo assim, pode ser exemplificado porRichter(1988), onde este afirma 

que uma das características necessárias para se obter um arco de violino(dispositivo utilizado 

para produção de som em idiofones ou cordas a partir da fricção destes com um feixe de 

crina) de ótima qualidade é a presença de uma grã linheira na madeira empregada para tal. No 

entanto, Jane (1962) afirma que irregularidades na grã afetam significativamente a velocidade 

de propagação das ondas sonoras na madeira, influenciando dessa forma suas propriedades de 

ressonância.  

Outros autores afirmam também que a anatomia da madeira esta intimamente ligada 

com a qualidade acústica, pois de acordo com Marques et al. (2006), o Marupá (Simarouba 

amara Aubl.)é indicado para ser utilizado como tampo de instrumento de corda, uma vez que 
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suas propriedades como a densidade, o módulo de elasticidade, o decremento logarítmico e a 

frequência de vibração são semelhantes àquelas da madeira de Spruce (Piceaabies), 

tradicionalmente utilizada. 

Por esse fato, as madeiras podem ser classificadas de acordo com parâmetros 

estabelecidos por Richter (1988) ligados trabalhabilidade, com superfície lisa, de fácil 

manuseio; orientação da madeira no caule (radial ou tangencial); qualidade da textura, sendo 

ela fina dos elementos celulares axiais e grã linheira (reta); tamanho e posição dos defeitos da 

madeira; teste de dureza da madeira (macia ou dura), geralmente realizado pelo arqueteiro de 

forma manual. 

Sendo assim, o presente trabalho visoudescrever a anatomia macroscópica das 

principais espécies florestais utilizadas na fabricação de instrumentos musicais e analisar sua 

importância. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa ocorreu em duas Luthierias. Uma localizada na Avenida Alcindo Cacela e 

outra na rua Boa Ventura, em Belém do Pará. Coletou-se amostras de madeira mais utilizadas 

na fabricação dos instrumentos musicais, na confecção do corpo, braço e escala, registrando o 

nome popular dado pelo luthier, a fim de organizar o processo de estudo.  

A descrição macroscópica das amostras de madeiraprocedeu-se de acordo 

comAppezzato-da-glória e Carmello-guerreiro(2006) e Burger e Richter(1991), a 

qualenglobou vários parâmetros como as características organolépticas (cor, odor, gosto, 

textura, brilho, grã e densidade aparente) e as características anatômicas macroscópicas são 

aquelas observáveis a olho nu ou com uma lupa de 10 aumentos (lupa conta-fios). As 

características anatômicas utilizadas estão ligadas à forma, tamanho ou distribuição dos 

elementos celulares: vasos, raios parenquimáticos e parênquima axial. 

A identificação das espécies ocorreu na Xiloteca da Embrapa Amazônia Oriental, no 

Laboratório de Botânica, através de um laudo técnico especializado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No estudo foram obtidas 6 amostras das principais espécies utilizadas para fabricação 

de instrumentos musicais pelos luthiers, tais como: guitarras, violão, cavaco e contrabaixos. 

Os quais necessitam de madeira no corpo, braço e escalas do instrumento. 
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Quadro 1 – Principais características das amostras de madeira Quanto ao Cerne, Cor, Alterações de 

Cor, Anéis, Grã. 
ESPÉCIE CERNE/ALBURNO COR ALTERAÇÃO ANÉIS GRÃ 

Platymiscium 

trinitatisBenth. 

Cerne/alburno 

pouco distintos pela 

cor 

Cerne 

avermelhado 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

distintas 

Grã 

entrecruzada 

ou revessa. 

EuxylophoraparaensisHuber 

Cerne/alburno 

pouco distintos pela 

cor 

Cerne 

amarelado 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação. 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

distintas 

Grã 

entrecruzada 

ou revessa 

Swieteniamacrophylla King 
Cerne/alburno 

distintos pela cor 

Cerne 

amarronzado 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

pouco 

distintas 

Grã direita 

Tabebuia sp. 
Cerne/alburno 

distintos pela cor 

Cerne 

oliváceo 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação. 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

distintas 

Grã 

entrecruzada 

Cedrela sp. 

Cerne/alburno 

pouco distintos pela 

cor 

Cerne 

rosado 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

distintas 

Grã direita 

Curatella sp. 

Cerne/alburno 

pouco distintos pela 

cor. 

Cerne 

rosado 

Sem alteração 

de cor por 

foto-oxidação 

Camadas/anéis 

de 

crescimento 

indistintas. 

Grã direita. 

 
O quadro 1 apresentam itens ligados a duas fundamentais características: mercado e 

qualidade acústica. Respectivamente, o item relacionado ao mercado esta voltado para as 

virtudes visuais da madeira sendo eles a distinção do cerne para o alburno de acordo com a 

cor e alterações realizadas pela foto-oxidação, por esse fato, segundo Mori et al. (2005)a 

análise final da cor de qualquer produto lhe garante um padrão de qualidade de mercado, ela é 

um dos componentes da estética, que se associa à superfície e ao desenho de uma peça de 

madeira. 

Ligados as qualidades acústicas tem-se a camada de crescimento dos anéis e a grã, pois 

segundo Jane (1962), a grã interfere expressivamente a atividade de propagação das ondas 

sonoras na madeira, alterando de forma significativa na propriedade acústica do instrumento 

musical. 

Quadro 2 – Características quanto ao Brilho, Cheiro, Durabilidade, Textura 

ESPÉCIE BRILHO CHEIRO DURABILIDADE TEXTURA 

Platymiscium 

trinitatisBenth. 

Madeira com brilho 

nas superfícies 

longitudinais. 

Com cheiro 

imperceptível 

Dura ao corte 

transversal manual 
Textura média 

EuxylophoraparaensisHu

ber 

Madeira com brilho 

nas superfícies 

Com cheiro 

imperceptível 

Dura ao corte 

transversal manual 
Textura média 
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longitudinais 

SwieteniamacrophyllaKin

g 

Madeira sem brilho 

nas superfícies 

longitudinais. 

Com cheiro 

imperceptível 

Macia ao corte 

transversal manual. 
Textura média 

Tabebuia sp. 

Madeira sem brilho 

nas superfícies 

longitudinais 

Com cheiro 

perceptível. 

Dura ao corte 

transversal manual 
Textura fina 

Cedrela spp. 

Madeira sem brilho 

nas superfícies 

longitudinais 

Com cheiro 

perceptível 

Macia ao corte 

transversal manual 
Textura média 

Curatella spp. 

Madeira sem brilho 

nas superfícies 

longitudinais 

Com cheiro 

imperceptível 

Dura ao corte 

transversal manual 
Textura grossa 

 
No quadro 2, novamente os itens apresentam duas características os quais estão ligados 

ao mercado e a qualidade acústica onde estes agregam valor como o brilho. Pois esse item faz 

com que o produto apresente maior beleza visual assim sendo um atrativo para a compra do 

instrumento. O brilho é resultado de substâncias corantes depositadas no interior das células 

que constituem o material lenhoso, bem como impregnadas nas suas paredes celulares. E é 

essencial realizar uma boa confecção para agregar valor ao produto final (MORESCHI, 

2005). A durabilidade consiste na trabalhabilidade e acabamento do produto durante o corte 

para o conhecimento do comportamento mecânico da madeira visando conhecer as relações 

tensão-deformação no corte de simetria. 

A textura refere-se o efeito produzido na madeira pelas dimensões, distribuição e 

porcentagem dos diversos elementos estruturais constituintes do lenho, no seu conjunto. Nas 

angiospermas este efeito é determinado principalmente pelos diâmetros dos vasos e pelas 

larguras dos raios, enquanto nas gimnospermas o efeito se dá pela maior ou menor nitidez, 

espessura e regularidade dos anéis de crescimento assim intimamente ligados ao grau de 

absorção e a característica acústica da madeira (JANE, 1962; MORESCHI, 2005).Vale 

ressaltar que os raios estão presentes no quadro 3. 

Quadro 3: Principais características macroscópicas. 

Espécie VASOS/POROS 
VISIBILIDAD

E 
PARÊNQUIMA RAIOS 

Platymiscium 

trinitatisBenth. 

Presentes. 

Médios (de 100 a 

200mm). 

Visíveis a olho 

nu. 

Observado a olho 

nu, Paratraqueal. 

Apenas com lente de 

10x nas duas 

superfícies. Pouco 

contrastados na 

superfície radial. 

EuxylophoraparaensisH

uber 

Presentes. 

Pequenos 

(menores que 

100mm). 

Visíveis apenas 

com lente de 

10x. 

Não observado. 

Observados.  Pouco 

contrastados na 

superfície radial. 

SwieteniamacrophyllaKi

ng 

Presentes. 

Médios (de 100 a 

Visíveis a olho 

nu. 

Observado. A olho 

nu. Em faixas. 

Observados. Apenas 

com lente de 10x nas 
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200mm). duas superfícies. 

Contrastados na 

superfície radial. 

Tabebuia sp. 

Presentes. 

Pequenos 

(menores que 

100mm); ou 

médios (de 100 a 

200mm). 

Visíveis a olho 

nu 

Parênquima bem 

definido, aliforme 

confluente 

e unilateral. 

Altura dos raios (µm): 

152,08 – 347,06 

Cedrela sp. 

Presentes. 

Pequenos 

(menores que 

100mm); ou 

médios (de 100 a 

200mm). 

Visíveis a olho 

nu. 

Parênquima axial 

visível a olho nu. 

Apotraquealem 

faixas estreitas/ 

marginais. 

Raios visíveis somente 

sob lente de 10 vezes de 

aumentos, não 

estratificados e linhas 

vasculares irregulares. 

Curatella sp. 

Presentes. 

Médios (de 100 a 

200mm). 

Visíveis a olho 

nu. 

Parênquima 

apotraqueal 

difuso, 

paratraqueal 

escasso e raios 

com mais de dez 

séries de células 

de largura. 

Observados. A olho nu 

nas duas superfícies. 

Pouco contrastados na 

superfície radial. 

 
No quadro 3 esta representado pelas principais características anatômicas que 

influenciam na acústica do material usado na fabricação do instrumento, pois segundo 

Neto(2011) materiais porosos absorvem maior parte da energia sonora incidente e refletem 

uma pequena parte. Isso ocorre por apresentar cavidades, canais ou interstícios permitindo 

que as ondas sonoras possam penetra-las. Por este fato, a características dos poros e seus 

tamanhos influenciam na caracterização acústica do instrumento musical.  

Quanto às diferenças no diâmetro dos vasos, a distribuição e quantidade de 

parênquima axial, na orientação dos elementos axiais e dos raios, são parâmetros que devem 

ser considerados quando se busca responder por que a qualidade madeira varia quando se 

utilizam diferentes amostras. (ANGYALOSSY et al., 2005). 

Longui (2009) obteve resultados quanto à correlação entre as características 

anatômicas de madeiras distintas e propriedades físicas, acústicas e mecânicas. Percebeu que 

em nenhuma das madeiras estudadas observou-se correlação significativa entre a densidade 

aparente e a velocidade de propagação do som. Diante disso, as características que mais tem 

influência na acústica são as dimensões dos raios, o lume e espessura da parede das fibras. 

4. CONCLUSÕES  

Conclui-se que para a confecção de instrumentos musicais utilizando a madeira, é 

necessário ter conhecimentos básicos de anatomia, pois as estruturas micro e macroscópica 

influenciam consideravelmente nas características acústicas do instrumento, como por 
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exemplo, a presença de poros, porquanto a quantidade e tamanho deles afetam na absorção e 

emissão do som na madeira. Contudo, não se deve afirmar que somente a anatomiainfluencia 

na qualidade do instrumento, outro fator preponderante é a densidade da madeira. De acordo 

com a esta variável faz - se a escolha para qual estrutura do instrumento a mesmaserá 

utilizada. 

Por este fato, as amostras coletadas apresentam tais características de acordo com sua 

utilização. Isso pode ser exemplificado na utilização do ipê Handroanthus serratifolius na 

confecção de braços de contrabaixo, pois, segundo luthieres, pelo fato desta madeira 

apresentar alta densidade e certas características anatômicas, sua correspondência para 

emissões acústicas são bastante desejáveis para tal instrumento. Por isso, o conhecimento 

desses fatores para a emissão das qualidades sonoras em instrumentos musicais é de extrema 

importância para o acabamento do produto final.  
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RESUMO 

 

A maioria dos produtos como frutas, legumes e verduras, que são vendidos nas feiras é 

proveniente da agricultura familiar. Portanto, é importante saber como ocorre à dinâmica de 

comercialização dessas mercadorias. O estudo objetivou verificar quais são os principais 

produtos de hortifrúti comercializados nas feiras dos bairros do Comercio, São Brás e 

Entroncamento. Para obter os dados necessários foram realizados questionários, para serem 

aplicados aos feirantes, que buscavam saber as características do mercado existente na feira 

como, de quais municípios eram provenientes os produtos vendidos, formas de 

armazenamento, renda mensal da venda, pretensão de mudança de oficio e outros fatores. Os 

resultados obtidos mostraram que os municípios de Acará, Santa Izabel e Mosqueiro são os 

principais fornecedores de mercadoria para os feirantes. Os mesmos, afirmam que retiram sua 

renda familiar da feira, o que condiz em média mensal de cinco salários mínimos. Em relação 

à mudança de profissão, constatou-se que 99%, não pretendem, mudar de ambiente de 

trabalho, com exceção de uma feirante. Observou-se a necessidade de melhorias na 

infraestrutura das feiras para melhor desempenho de seus serviços. Necessidade de melhoras 

nas bancas, fornecimento de água, limpeza, segurança mais eficaz para os feirantes e 

fiscalização, com essas medidas o comercio existente na feira se tornaria melhor tanto para o 

feirante quanto ao consumidor. 

Palavras-chave: Agricultura familiar; Municípios; e Consumo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A população consome muitos alimentos provenientes de feiras populares, que 

geralmente, estão próximas a sua moradia. Isso implica em um consumo diário desses 

produtos, dos quais a maioria de seus consumidores não sabem a origem, o modo de cultivo, 

colheita e seu armazenamento. 

 Segundo Trento et al. (2011), os produtores de frutas, legumes e verduras, em sua 

maioria, são provenientes da agricultura familiar, que abastecem a mercadoria comercializada 

nas feiras.  

 Os autores ressaltam, que esses pequenos agricultores realizam, os principais 

processos de comercialização como o plantio, colheita, beneficiamento, venda e compra de 

outros itens, para gerar renda familiar.  

  E, na maioria dos casos, eles não têm o controle financeiro de seus produtos, ou seja, 

a comercialização funciona, basicamente, na compra e venda sem analises de custos e lucros 

em cima de cada mercadoria. 

 Algumas cidades apresentam planos para organizar suas feiras e garantir benefícios ao 

ambiente de trabalho nos quesitos de higienização, armazenamento de forma correta dos 

produtos e segurança para os feirantes. A importância de tomar essas medidas é garantir um 

bom desempenho das atividades econômicas, melhor conservação e armazenamento de 

alimentos, melhorando a convivência entre vendedor e consumidor (SILVA, 2014). 

1.1 IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS LOCAIS 

 As feiras se constituem de um principal agente de intercambio entre o agricultor-

feirante-consumidor, o pequeno agricultor por não ter as mesmas condições e oportunidades, 

que os grandes mercados procuram, preferem vender suas mercadorias a feirantes que por sua 

vez vendem a fração em feiras locais. O crescimento das atividades comerciais nas feiras foi 

fundamental para a introdução da moeda, como base de troca de mercadorias (compra e 

venda) na antiguidade por exemplo. 

 As feiras livres têm desempenhado um papel muito importante na consolidação 

econômica e social, pessoas oriundas de diversos lugares podem utilizar o espaço público para 

a comercialização de mercadorias, indivíduos que não obtiveram um emprego fixo encontram, 

nestes locais, uma maneira de conseguir o seu sustento familiar (TODA MATÉRIA, 2015). 

1.2 FEIRAS DE BELÉM, PARÁ. 

1.2.1  Feira de São Brás 
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 A feira denominada São Brás, se encontra localizada no limite entre os bairros de São 

Brás, Fátima e do Marco, onde ocupa integralmente o canteiro central da Avenida Rômulo 

Maiorana, a Feira da vinte e cinco de setembro (A feira passou a se chamar “feira da 25” pois 

a mesma ficava na antiga rua: 25 de setembro, atual Avenida Rômulo Maiorana), tem 

funcionamentolocal das 06:00 h até 18:00 h, mas os proprietários das bancas chegam bem 

cedo, por volta de quatro horas da manhã para organização da feira. 

 A origem da feira, que já tem 40 anos, foi devido a conflitos de grupos de feirantes 

que foram retirados de São Brás e da frente do Colégio Berço de Belém e transferidos para a 

área da 25. Sousa (2014) relatou que os feirantes foram retirados de um local onde já havia 

uma estabilidade econômica, e seus clientes acabaram, sendo levados para um lugar em que 

não havia uma estrutura para se estabelecer uma feira. O espaço físico da Feira da 25 de 

setembro foi revitalizado na última década pela prefeitura municipal de Belém, passando a 

contar com edificações em alvenaria e concreto, além de cobertura com telhas de alumínio 

que cobre toda a feira. 

1.2.2  Feira do Ver-o-Peso 

 Conhecida internacionalmente, a feira do Ver-o-Peso localizada no bairro do 

Comercio, é um grande complexo composto pelo grande Mercado de Ferro ou Mercado de 

Peixe, Mercado Bolonha (de carne), a Praça do Relógio e o Solar da Beira. A feira mais 

antiga da cidade carrega consigo o inicio da historia da capital do Pará. O complexo do Ver-o-

Peso, portanto, constitui-se de um importante patrimônio edificado, situado no centro 

histórico de Belém. 

 O complexo é grande, no entanto, não suporta a grande quantidade de feirantes e 

ambulantes que nele trabalham. Em 2013 ocorreu uma vistoria no local, realizada pela 

Secretaria Economia (SECON), na qual informou o quantitativo de, aproximadamente, 5 mil 

trabalhadores formais e informais no Ver-o-Peso, levando em consideração todos os setores 

que ocupam a feira como, os mercados de Carne e Peixe, Feira do Açaí, setores de frutas, 

farinha, alimentos, hortaliças, entre outros (O LIBERAL, 2013).  

 Por ser a feira que estar às margens da Baía do Guajará, agricultores que moram em 

municípios aos arredores, atravessavam para vender suas mercadorias, tornando-se assim não 

só um ponto turístico, mais um centro de abastecimento local. 

1.2.3 Feira do Entroncamento  
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 O Entroncamento é definido como, o ponto de interseção, de importantes vias de 

tráfego rodoviário da cidade de Belém. Nele, conectam-se a Rodovia Federal BR-316, a 

Avenida Almirante Barroso, a Avenida Augusto Montenegro e a Avenida Pedro Álvares 

Cabral. A Feira Livre do Entroncamento localiza-se na porta de entrada da cidade. Estima-se 

que esta surgiu no ano de 1970, na área onde hoje está situado o Memorial da Cabanagem 

(TEXEIRA, 2010).  

 Atualmente, esta feira é um espaço público de comercialização de produtos e serviços 

diversos, que atendem o publico de bairros circunvizinhos. Segundo dados da SECON (2005), 

existiam nesta área 308 equipamentos, dos quais 263 eram barracas, 37 tabuleiros e 8 tanques. 

 Diante da importância que as feiras representam para a comunidade, o objetivo desta 

pesquisa é verificar quais os principais produtos de hortifrúti comercializados nas feiras 

localizadas nos bairros do Comércio, São Brás e Entroncamento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado em três feiras localizadas em Belém do Pará, nos bairros São 

Brás, Comércio e Entroncamento. A entrevista no bairro do Comércio foi feita logo pelo 

início da manhã quando se tem maior movimento de venda, assim como em São Brás e 

Entroncamento.   

 Para o levantamento de dados utilizou-se questionários quantitativos e qualitativos, 

nos quais constavam dez perguntas a cada feirante. Após isso, os dados foram analisados 

através de planilhas e consulta á literatura acadêmica. 

 Na feira do Comércio foram aplicados dez questionários, em São Brás quatorze e no 

Entroncamento onze. Os feirantes foram questionados quanto a sua renda mensal, os produtos 

mais vendidos, os anos em que trabalham na feira, pretensão de mudar de emprego, se 

gostariam de melhorias no local de venda, como armazenavam os seus produtos, quanto à 

localidade (município) que fornecia a mercadoria, idade e nível de escolaridade. 

 Para garantir o anonimato dos informantes, não os identificamos nos formulários de 

perguntas e eles, somente concordaram com a pesquisa, depois da explicação dos objetivos de 

estudo deste trabalho. Além da entrevista formalmente estruturada, a metodologia da pesquisa 

consistiu na conversa informal com os atores envolvidos, dessa forma ficou simples extrair 

informações e relatos da vida cotidiana dos mesmos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

89 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

A partir das análises realizadas, com os dados obtidos por questionários. Constatou - 

se que os produtos das três feiras, onde foram feitas as pesquisas, são oriundos de vários 

pequenos municípios do estado.  

Conforme a figura 1, podemos destacar os municípios de Santa Izabel, Acará, 

Mosqueiro e outros, que apresentam como uma de suas atividades econômicas a produção de 

frutas, legumes e folhagens, que em grande parte são cultivadas por pequenos agricultores, 

advindas da agricultura familiar muito presente na região.  

Os produtos mais vendidos são frutas como, banana, mamão, castanha do Pará, 

acerola, cupuaçu, maracujá, pupunha, tomate e limão; e entre as verduras destaca-se a alface, 

cheiro-verde e salsa; outros produtos são muito vendidos como a cebola, mandioca, farinha e 

folhagens. Estes produtos e a forma de armazenamento podem ser observados na tabela 1. 

Grande parte dos feirantes tinha idade superior a 30 anos e relataram ter nível de 

escolaridade até ensino fundamental, como na análise feita por Rocha (2010) em Passo 

Fundo-RS, onde os entrevistados possuíam nível de escolaridade até o ensino médio e 

estavam entre 35 a 65 anos.   

Foi entrevistado um homem de 68 anos na feira de São Brás trabalhando, nesta, há 40 

anos, onde percebeu-se que mesmo com o salário garantido pela aposentadoria, ele 

necessitava de uma renda extra para garantir sua sobrevivência.  

A partir da quantificação dos dados, se obteve que 99% dos entrevistados não 

pretendem mudar de profissão, apenas, uma entrevistada diz que pretende ter um curso de 

nível superior para mudar de oficio, mas no geral estão satisfeitos com o que ganham que são 

em media cinco salários mínimos por mês, valor o qual muito deles dizem ser insuficiente, 

pois há gastos com transporte e pagamento de aluguel de barracas, em alguns casos. É 

importante relatar que a renda familiar dessas pessoas, está sendo retirada da feira, pois se 

torna sua principal fonte de renda, o lucro mensal dos feirantes por bairro está detalhado na 

tabela 1. 

As principais reclamações, referentes ao ambiente de trabalho dos feirantes, foi em 

relação à infraestrutura da feira que não proporcionava bancas adequadas para a venda, falta 

de água para limpeza dos produtos, ausência de segurança, limpeza e recolhimento de lixo das 

dependências das feiras, não é realizada com frequência, o mesmo encontrado por Baptista et 

al. (2008), em uma visita feita ao Complexo do Jurunas, bairro de Belém, onde as condições 
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de higiene e logradouro, são insatisfatórias e ineficazes o que dificulta o trabalho dos 

feirantes, causando desconforto ao cliente e ao comerciante. 

Gráfico 1- Municípios que produzem frutas, legumes e verduras para os 

feirantes dos bairros do Comercio, São Brás e Entroncamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 1 – Principais produtos comercializados, renda mensal e forma de armazenamento, relatadas 

por cada feirante, dos bairros do Comercio, São Brás e Entroncamento. 
 

Feiras (Por Bairro) 
Lucro  

Mensal (R$) 
Produtos Mais Vendidos 

Forma de 

Armazenamento 

Ver - o – peso 

722,00 Maniva, mandioca e farinha. Em sacos de fibras. 

1000,00 Carvão, mandioca e farinha. Compra e vende. 

NI* Tomate, cebola e batata. Em caixotes. 

NI NI Na própria barraca. 

2500,00 Pupunha, cupuaçú e bacuri. Compra e vende. 

900,00 Pupunha. Compra e vende. 

1500,00 Cebola e tomate. Compra e vende. 

1200,00 Andiroba, copaíba e mel. 
Compra e armazena na 

banca. 

1000,00 Urujú, pariri e canela. Compra e vende. 

1500,00 Cheiro-verde, alface e salsa. Compra e vende. 

Entroncamento 

6000,00 
Cheiro-verde, couve e 

acerola. 

Em basquetas e trouxas de 

saco. 

6000,00 Cheiro-verde e acerola. Em trouxas de saco. 

1500,00 Cheiro-verde. 
Em caixas colocadas na 

geladeira. 

1000,00 Cheiro-verde e acerola. Em trouxas de saco e 

Fonte: Autor (2015). 
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caixas. 

900,00 Pupunha. 
Em caixas colocadas na 

geladeira. 

1000,00 Acerola, maracujá e limão. Em sacas de fibras. 

6000,00 Cupuaçú. Em sacas de fibras. 

9000,00 
Tomate, cebola, cheiro-

verde e alface. 

Em basquetas e trouxas de 

saco. 

9000,00 
Cheiro-verde, alface e 

couve. 

Na própria banca dentro de 

caixas. 

12000,00 
Cebola, tomate e cheiro-

verde. 

Em caixas e sacas de 

plástico. 

- Cheiro, maracujá e limão. - 

São Brás 

- Mamão, banana e abacate. No isopor. 

800,00 Pupunha, beribá e tucupi. 
Em baldes que ficam nas 

bancas. 

1000,00 Banana, mamão e pupunha. Em caixas. 

12000,00 Pupunha, banana e mamão. Basquetas e caixas. 

NI 
Pupunha, banana e castanha 

do pará. 
Na própria banca. 

3000,00 Banana, mamão e pupunha. Em caixas e na banca. 

9000,00 Limão e cheiro-verde. Na própria banca. 

9000,00 Banana. 
Compra e armazena na 

banca. 

1500,00 
Banana, mamão e cheiro-

verde. 
No isopor com gelo. 

NI 
Cupuaçú, castanha do pará e 

beribá. 
Na própria banca. 

1000,00 Tomate, batata e cebola. 
Em caixotes que ficam na 

banca. 

NI Tomate, cebola e cheiro. Isopor com gelo. 

3000,00 Folhagens. Jornais e isopor com gelo. 

2000,00 Banana, mamão e abacaxi. Geladeira e caixa. 

 

 4 CONCLUSÕES  

Observou-se a necessidade de melhorar as condições físicas e de salubridade das 

feiras. Pois, a limpeza, fornecimento de água, fiscalização e segurança, são insuficientes ou 

inexistentes, nestes locais. A partir do melhoramento do âmbito de trabalho dos feirantes, 

estes e os consumidores, terão um produto armazenado de maneira correta com melhor 

qualidade para venda e consumo. 
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RESUMO 

 

O processamento industrial tem como objetivo principal a transformação da matéria prima em 

produto aceitável comercialmente. 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. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um patê de 

carne de camarão visando a elaboração de um produto diferenciado, bem como avaliar sua 

aceitabilidade sensorial e microbiológica. A análise sensorial foi realizada com 30 julgadores 

não treinados. Também foram realizadas análises microbiológicas. A avaliação sensorial 

apresentou médias 6 para textura, 5 para aroma, 7.5 sabor e 7.5 impressão global. Quanto a 

intenção de compra, 100% dos provadores comprariam esse derivado. As análises 

microbiológicas resultaram em 1,82 x 103 UFC/mL para bactérias aeróbias mesófilas, estando 

de acordo com a legislação vigente estabelecida.  

 

Palavras-chave: Patê. Camarão. Análise sensorial. Análise microbiológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de pescado vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil. A inserção 

do pescado na alimentação se deve ao seu valor biológico e aos benefícios à saúde do 

consumidor. Assim como os peixes, a carne de mariscos possui proteína de alto valor 

biológico, é rica em ácidos graxos poli-insaturados e tem pequenas concentrações de ácidos 

graxos saturados totais. 

De acordo com Villen (2001), o processamento industrial tem como objetivo principal 

a transformação da matéria prima em produto aceitável comercialmente. 

 Entre os produtos da pesca, o camarão é um alimento bastante apreciado pelos 

consumidores, devido as suas características nutricionais e seus atributos sensoriais, tais como 

cor, sabor, aroma e textura. O camarão é rico em proteínas e sais minerais, consumido em 

todo Brasil, sendo assim nasce à necessidade de desenvolver novos produtos para oferta de 

mercado como, por exemplo, o patê. 

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal define como 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). Entretanto, a transformação de 

material em subproduto requer um longo processo baseado em tecnologias, conhecimentos, 

necessidades, fatores econômicos e legislações. 

 Dessa forma, este trabalho tem como objetivo elaborar um patê de carne de camarão 

visando a elaboração de um produto diferenciado, bem como avaliar sua aceitabilidade 

sensorial e análise microbiológica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ELABORAÇÃO DO PATÊ DE CARNE DE CAMARÃO. 

Foi elaborado patê com uso carne de Camarão-fantasma (Macrobrachium jelskii) 

previamente descascado, de fornecedor local (marisqueiro artesanal). 

A elaboração do derivado foi realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, 

Núcleo de Salvaterra, da Universidade do Estado do Pará.  A elaboração do patê de camarão 

apresentou a formulação conforme Tabela 1. 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

95 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Tabela 1: Ingredientes utilizados nas formulações do patê de camarão 

INGREDIENTES FORMULAÇÃO 

                    mg               % 

 

Maionese industrializada                     200              44 

Camarão                     155              35 

Coentro                       65              14 

Condimentos (alho, salsa, cebola e 

manjericão desidratados) 

                      12              2,5 

Óleo (mL)                        20             4,5 

 

 Para a elaboração do produto, todos os ingredientes foram devidamente pesados e 

reservados. A carne de camarão foi submetida à cocção, juntamente com os condimentos 

(alho, cebola, coentro e manjericão desidratados). Em seguida todos os ingredientes foram 

perfeitamente homogeneizados em liquidificador doméstico, e na massa obtida foi 

acrescentada maionese industrializada, formando uma pasta. 

O patê foi acondicionado em recipientes plásticos descartáveis e armazenado 

refrigerador doméstico em temperatura de, aproximadamente, 20 °C até a realização do teste 

sensorial. 

Durante a elaboração, a manipulação ocorreu de acordo com as Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos (ANVISA, 2004) como higienização das mãos, bancadas e 

utensílios, levando em consideração também os critérios de tempo e temperatura, para 

garantir condições higiênicas sanitárias adequadas do produto final.  

2.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO PATÊ DE CAMARÃO 

Foram assepticamente pesadas 25 g da amostra em placas de Petri estéreis e 

homogeneizadas com 225 mL de água peptonada. Diluições decimais a partir da diluição 10-1 

foram preparadas em placas de petri contendo ágar padrão para contagem em placa (PCA), e 

foram incubadas a 35 °C durante 24 horas, para a detecção de Bactérias Aeróbias Mesófilas.  

Para a determinação de Coliformes Totais e Fecais, alíquotas foram transferidas para 

séries de seis tubos contendo Caldo Lauril Sulfato com tubos de Durham invertidos, dentre os 

quais três tubos receberam alíquotas de 1 mL, e os demais alíquotas de 10 mL. Os tubos 

foram incubados a 35 ºC durante 24 horas, e uma alçada de cada tubo apresentando 
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crescimento e produção de gás foi semeada em tubos contendo 10 mL de Caldo Verde 

Brilhante - CVB e Caldo E.C., com tubos de Durham invertidos. Os tubos com CVB 

semeados foram incubados em estufa a 35 °C por 48 horas e os tubos com Caldo E.C, foram 

incubados em banho–maria durante 24 horas a 45 °C. 

3.3. ANÁLISE SENSORIAL DO PATÊ DE CAMARÃO 

 A análise foi realizada no laboratório de Tecnologia em Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, campus Salvaterra-PA, com 30 julgadores não treinados. O teste foi aplicado 

utilizando fichas com escala hedônica estruturada de nove pontos, graduada desde “gostei 

muitíssimo” até “desgostei muitíssimo”, avaliando os atributos de aroma, sabor, textura e 

impressão global, através do teste de aceitação. Os provadores demonstraram também sua 

intenção de compra em relação ao produto. 

O painel sensorial foi constituído por 30 provadores de ambos os sexos, não treinados, 

escolhidos aleatoriamente, de diferentes faixas etárias, entre eles, professores, funcionários e 

estudantes universitários.  As amostras foram dispostas em biscoito do tipo “cream craker”, 

que serviram de veículo para a análise, dispostas em lenços de papel descartáveis. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

                  Após a incubação, as placas de petri foram levadas ao Contador de Colônias e foi 

observada a presença de colônias de Bactérias Aeróbias Mesófilas, detectando como resultado 

1,82 x 10-3 U.F.C/mL. 

 4.2. ANÁLISE SENSORIAL 

Os resultados da avaliação sensorial para o teste de aceitação estiveram entre “gostei 

moderadamente” e “gostei muitíssimo”, com 87 % oscilando entre “gostei muito” e “gostei 

muitíssimo” o que indica que o produto foi bem aceito pelos julgadores. Quanto à intenção de 

compra, 100 % deles comprariam o patê de carne de camarão.  

 Figura 1: Distribuição da intenção de compra 
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O atributo textura obteve o resultado mais expressivo, já que 97 % dos julgadores 

deram nota entre 6 e 9. 

 

Para o atributo sabor, o teste apresentou boa aceitação, e 90 % dos julgadores 

avaliaram a amostra com nota superior a 6 (gostei ligeiramente).  

 

Figura 3: Distribuição dos julgadores no atributo sabor 

  

 Em relação ao aroma, houve uma única nota 1, entretanto, as demais notas variaram de 

5 a 9. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2: Distribuição dos julgadores no atributo textura 
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Figura 4: Distribuição do atributo aroma 

 

  

Com relação ao atributo impressão global, o resultado se manteve semelhante aos 

demais, concentrados entre 5 e 9. 

 

Figura 5: Distribuição dos julgadores no atributo impressão global 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados permitiram concluir que o patê de carne de camarão, elaborado no 

presente estudo mostrou contagem microbiana dentro dos padrões exigidos pela legislação 

vigente, demonstrando condições higiênico-sanitárias satisfatórias durante o processamento. 

Mostrou também aceitação sensorial satisfatória podendo gerar uma nova alternativa de 

utilização do crustáceo, dando origem a um alimento nutritivo, saboroso, seguro e com o 

baixo custo inicial. 
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RESUMO 

 

Visando o desenvolvimento sustentável nasce a política de reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, de acordo com a análise espacial dos fluxos de abastecimento de produtos, bem como 

os impactos causados pelo tráfego, atraído para a referida central (CEASA-PA) da região 

metropolitana de Belém, com a implantação da utilização de biodigestores. Com o intuito de 

resolver a problemática do desperdício pensou-se no tratamento dos resíduos sólidos, com a 

criação de biodigestores nos quais serão utilizados a mão-de-obra local da região 

metropolitana de Belém nos quais se incluem os catadores, capacitando-os de maneira que 

minimize esse problema. Foram feitas pesquisas em sites como: IBGE, IDESP, SEPOF, Site 

da cidade de Belém e etc. Estes foram de extrema importância para a confiabilidade dos dados 

obtidos.Com a implantação do biodigestor no centro de toda a região, será aproveitada a 

biomassa que é originada da Ceasa e a partir deste aproveitamento será fornecida energia 

elétrica para a Ceasa, COSANPA e para as Bombas da COSANPA. Outro benefício são os 

biofertilizantes que saem em quantidades elevadas do biodigestor. É viável a implantação do 

biodigestor (são centrais que processam matéria orgânica e geram produtos como biogás e 

biofertilizantes) para o reaproveitamento de resíduos sólidos, visando o desenvolvimento 

sustentável, visto que existem recursos disponíveis pelo Ministério do meio ambiente e 

também através do FUNDO AMAZÔNIA (BNDES) que é um fundo não remunerável. Tudo 

indica que só falta para este projeto é vontade política e a colaboração de todos nós para que o 

mesmo seja colocado em prática. 

Palavras-chave: Reaproveitamento dos resíduos sólidos. Biodigestores. Parque do Utinga. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

 Belém abrange uma área de 1.059,4 km², correspondendo a aproximadamente, em 

2010 dispunha em sua área urbana de 8 Distritos Administrativos e 71 bairros com registro 

cartorial, sendo a porção insular composta por 39 ilhas, que correspondem a 33.203,67 ha ou 

65,64%.  

Em 2012, o IBGE registrou 1.410.430 habitantes na capital paraense. O número 

representa um aumento de aproximadamente 1,2% em relação à população total da cidade 

registrada em 2010, que foi de 1.393.399 habitantes, segundo o IBGE.  

Assim sendo, nasce a política de reaproveitamento dos resíduos sólidos visando o 

desenvolvimento sustentável, de acordo com a análise espacial dos fluxos de abastecimento 

de produtos, bem como os impactos causados pelo tráfego, atraído para a referida central 

(CEASA-PA) da região metropolitana de Belém, com a implantação da utilização de 

biodigestores. 

          O processo de abastecimento de produtos hortifrúti nas cidades é, sem dúvida, um fator 

que deve ser estrategicamente planejado e coordenado pelo poder público, seja de forma 

direta ou indireta, a fim de garantir às populações urbanas, o acesso a alimentos perecíveis 

com boa qualidade e a preços justos. 

         As Centrais de Abastecimento, mais conhecidas como CEASAs, foram a solução 

encontrada pelo governo brasileiro na década de 60 quando o Governo Federal identificou um 

problema enorme no sistema de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros em todo o 

território nacional. 

         Como intuito de resolver a problemática do desperdício pensou-se no tratamento dos 

resíduos sólidos, com a criação de biodigestores nos quais serão utilizados a mão-de-obra 

local da região metropolitana de Belém nos quais se incluem os catadores, capacitando-os de 

maneira que minimize esse problema, buscando técnicas e maneiras de diminuir as 

disparidades e barreiras durante todo seu processo de produção e, contudo, gerar energia e 

rentabilidade para os moradores da região. 
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Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Belém 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 Foram feitas pesquisas em sites como: IBGE, IDESP, SEPOF, Site da cidade de 

Belém e etc. Estes foram de extrema importância para a confiabilidade dos dados obtidos, 

tendo em vista a utilização de estatísticas verídicas e representativas do município e da região 

de integração.  

 O site de transparência da cidade de Belém foi consultado a fim de tomar 

conhecimento dos editais que constantemente são abertos pelos ministérios, com o intuito de 

levá-los em consideração para obter recursos financeiros para a realização da política adotada 

neste documento.O site do IBGE foi de extrema importância para conhecer as dimensões da 

região em questão e a extensão do território. 

 O objetivo foi a implementação do biodigestor no parque do Utinga com a finalidade 

da geração de energia através dos resíduos sólidos, geração de empregos e rendas para as 

famílias que moram ao redor onde o biodigestor será implantado, e também as comunidades 

que moram nas redondezas do parque do Utinga, onde as mesmas serão capacitadas e 

consequentemente obterão melhores condições de vida. 

 

Fonte: Base cartográfica: Cadastro Técnico Multifinalitário- PMB 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

         Com o apoio do MMA (Ministério do Meio Ambiente) e do FUNDO AMAZÔNIA 

(BNDES), visando assim solucionar e auxiliar a implementação de políticas públicas voltadas 

para o reaproveitamento de resíduos sólidos visando o desenvolvimento sustentável. O 

desperdício de dinheiro e a falta de responsabilidade da gestão pública com relação a Ceasa de 

Belém/PA é uma problemática que tende a ser solucionada. A Ceasa de Belém fica localizada 

no parque do Utinga, a mesma apresenta como missão o abastecimento alimentar, ela 

apresenta como resíduos sólidos orgânicos. Com as saídas da Ceasa, o gasto com energia 

elétrica e com a coleta seletiva, ao invés do pagamento com estes gastos, poderia ser pago 

uma parcela de um financiamento para um biodigestor, e a consequência deste fator é que será 

economizada a energia elétrica, então consequentemente resultará em ganhos com excedente 

elétrico, venda de biofertilizantes e obterão ganho com a venda de crédito e carbono, este é 

um projeto super sustentável. Com o biodigestor ficará isento o pagamento de energia elétrica 

e a coleta seletiva, este dinheiro servirá para efetuar o pagamento das prestações com a 

compra do biodigestor. Será implantado o biodigestor no centro de toda a região, será 

aproveitada a biomassa que é originada da Ceasa e a partir deste aproveitamento será 

fornecida energia elétrica para a Ceasa, COSANPA e para as Bombas da COSANPA, a partir 

do momento em que é realizado o aproveitamento do gás do lixão do Aurá, ao invés de 

queimar o lixo que é despejado no Aurá, o mesmo será encaminhado para o biodigestor e 

desta forma haverá economia em torno de pelo menos 40 milhões de reais por ano com o uso 

inteligente das energias e dos resíduos que existem nesta região. 

        Outro benefício são os biofertilizantes que saem em quantidades elevadas do biodigestor, 

uma das maiores causas de estragos na Ceasa de Belém é justamente pelo fato de ter que 

importar do sul do Brasil as batatas ,tomates e maior parte dessa matéria que vem do Sul 

quando chega em Belém , a maioria dos materiais já estão estragados devido a temperatura, 

então devido a este problema pode-se através dos catadores de lixo, fazer uma central de 

triagem e o material orgânico será despejado no biodigestor, fazendo com que ocorra aumento 

na potência elétrica do biodigestor e com isto os catadores ficariam alternando para realização 

do trabalho na central de triagem ,através de um projeto social, a criação de hortas que 

servirão justamente para plantar as batatas, tomates, todos os materiais que estão sendo 

trazidos para a Ceasa de Belém. 
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        Como produto o biodigestor tem energia elétrica que poderá suprir as necessidades 

energéticas da CEASA, COSANPA, UNIVERSIDADES, SEMA, e ainda sobra energia para 

a cidade de Belém, os benefícios deste projeto são os seguintes: 

        - Tratamento ambientalmente correto para os resíduos sólidos orgânicos, como manda a 

PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos); 

        -Projeto economicamente auto-sustentável; 

        -Projeto economicamente autossustentável, ganho com a venda de créditos de carbono; 

         -Implantação da lavoura com o biofertilizante do biodigestor empregando possivelmente 

os catadores de lixo do Aurá; 

        -Criação de um centro de estudo da biomassa amazônica para estudar o potencial de 

todos os nossos recursos naturais, desenvolvendo uma indústria de biodigestores e reciclagem 

no estado e agregando valores aos produtos da balança comercial paraense. 

         Finalmente poderíamos deixar de ser um estado exclusivamente extrativista, com um 

projeto como este, o Brasil inteiro iria visitar Belém para comprar esta tecnologia. 

         O financiamento por incrível que pareça, deste projeto gigante, praticamente se resume a 

compra de um biodigestor e melhor aproveitamento dos resíduos, pode sair completamente 

gratuito para o governo, as características do projeto se encaixam em todas as modalidades do 

FUNDO AMAZÔNIA, um fundo não remunerável do governo federal criado para ajudar no 

desenvolvimento sustentável da região Amazônica. A área de aplicação do FUNDO 

AMAZÔNIA (BNDES), se baseia na modalidade de atividades produtivas sustentáveis, onde 

os objetivos são: Apoiar processos sustentáveis da produção, comercialização e uso dos 

recursos naturais do Bioma Amazônia; suas ações apoiáveis são: Recuperação de áreas 

desmatadas; energias renováveis; reflorestamento e outras atividades ligadas ao uso 

sustentável da biodiversidade; os beneficiários são: Cooperativas; fundação de apoio à 

pesquisa; empresas privadas,  dentre outros. 

         Com a implementação do biodigestor, os catadores, serão capacitados juntamente com a 

comunidade ribeirinha com o objetivo de geração de empregos e rendas para estas famílias 

que necessitam do local da Ceasa para garantir sua alimentação diariamente, então com este 

equipamento do biodigestor estas pessoas além de serem inseridas em um posto de trabalho, 

receberão valores de acordo com suas funções e com isto obterão renda para garantir o 

sustento de suas famílias. 
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        Tudo indica que só falta para este projeto é vontade política e a colaboração de todos nós 

para que este projeto seja colocado em prática. 

4. CONCLUSÕES 

         É viável a implantação do biodigestor (são centrais que processam matéria orgânica e 

geram produtos como biogás e biofertilizantes) para o reaproveitamento de resíduos sólidos, 

visando o desenvolvimento sustentável, visto que existem recursos disponíveis pelo 

Ministério do meio ambiente e também através do FUNDO AMAZÔNIA (BNDES) que é um 

fundo não remunerável ou seja, este projeto pode sair completamente gratuito para o governo 

que beneficiará toda a comunidade ao redor da área, juntamente com os catadores que a partir 

da implementação do projeto, estes passarão a adquirir emprego e renda e conseqüentemente 

melhores condições de vida. 
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RESUMO 

 

O empreendedor rural necessita de um assessoramento administrativo, visando uma maior 

geração de renda na unidade de produção, para isso precisa de informações sobre a estrutura e 

o funcionamento da unidade produtiva buscando alternativas que visem melhorar os sistemas 

de produção. O estudo teve como objetivo principal analisar uma unidade de produção 

agrícola familiar, localizada na região Sul do Pará, no município de Conceição do Araguaia, 

onde se concretizou uma entrevista com o proprietário para a caracterização da unidade em 

estudo e obter um diagnóstico preciso sobre o desempenho administrativo da unidade, através 

da avaliação de alguns parâmetros sobre planejamento, organização, direção e controle do 

empreendedor rural. Os dados foram obtidos através do método de entrevista com o produtor 

além de uma visita a campo para visualizar melhor a estrutura desta unidade de produção. A 

análise e o diagnóstico levaram em conta a prática administrativa do produtor, completando 

os aspectos técnicos e econômicos do sistema de produção. Após o término do trabalho de 

campo, conclui-se que, além de proporcionar uma fonte de renda representativa para a 

propriedade, esta atividade participa também com um montante significativo em termos de 

geração de renda e sustentabilidade para o município, contribuindo para o desenvolvimento 

local e regional.  

Palavras-chave: Unidade de produção. Atividade leiteira. Desempenho socioeconômico. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia do Desenvolvimento 
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1. INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar a importância da produção de leite na 

composição da renda dos agricultores familiares no município de Conceição do Araguaia, 

localiza-se a latitude08º15'28" sul e longitude 49º15'53" w, estando a uma altitude de 165 m.  

            Situada à margem esquerda do Rio Araguaia, localizado precisamente ao sudeste do 

estado. O município apresenta uma área territorial de 5.829 km², com densidade demográfica 

de 7,4 hab/km² e população aproximada de 45.557 habitantes, distribuídos entre zona urbana e 

rural (IBGE, 2010).  

            Segundo Winck (2012), na região sul do Pará, a atividade leiteira tem grande 

relevância para a sustentabilidade das propriedades familiares, pois gera a esses agricultores 

uma fonte de renda segura contribuindo com os gastos, garantindo a segurança alimentar, por 

meio da produção de alimentos para a subsistência utilizando o 

Leite e seus derivados na alimentação diária. 

 Para Zen et al. (2005), os custos com insumos destinados ao manejo mineral, 

fitossanitário e reprodutivo são bastantes significativos na região devido ao valor do frete e as 

condições das estradas. 

Um fator muito relevante é a presença de um laticínio no município (LANNO), que é 

responsável pela coleta, industrialização e comercialização do leite dentro e fora do 

município. 

Devido à expressiva participação da atividade leiteira na região é que se tem por 

objetivo, neste trabalho demonstrar a importância da atividade leiteira em termos 

socioeconômicos para propriedades de agricultura familiar. 

           A produção familiar, além de gerar renda ajuda a minimizar o êxodo rural, também 

contribui expressivamente para a geração de riqueza, considerando a economia não só do 

setor agropecuário, mas do próprio país. 

Segundo Ribeiro (2008), os maiores entraves que estes produtores encontram é com 

relação às desigualdades na cobrança de impostos e de incentivos fiscais; à falta de 

padronização de normas na fiscalização da qualidade do leite, falta de organização corporativa 

dos produtores, as deficiências na capacitação e orientação aos produtores pelo sistema 

público de assistência técnica organização e disponibilidade de informações tecnológicas. 

                                     A pecuária leiteira é uma atividade tradicional e de grande importância para a 

agricultura familiar. Nos últimos anos houve uma série de mudanças no sistema 

agroindustrial do leite que impactaram diretamente os produtores e de forma mais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
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intensa os pequenos, que geralmente são menos capitalizados e com isso têm maior 

dificuldade de se adequar a estas mudanças. (STOFFEL et al., 2014) 

Ribeiro (2008) afirma que existem problemas relacionados ao transporte utilizado, às 

estradas precárias no meio rural, pela refrigeração do leite na propriedade, o baixo preço pago 

aos produtores pelo leite (a maior parte comercializada “in natura”), os altos custos de 

produção, dentre outros. 

Apesar da renda não parecer muito atraente, vários fatores influenciam na 

permanência das famílias no campo, inclusive na atividade leiteira, sendo uma delas 

o menor custo de vida, uma vez que alguns dos alimentos básicos não precisam ser 

comprados, entre eles estão: a carne que é produzida na própria propriedade, através 

dos animais criados pelos produtores, o leite, o queijo e outros derivados, como 

também demais alimentos que utilizam apenas um mínimo espaço de terra para ser 

produzido, por exemplo: verduras, hortaliças, frutas, legumes, dentre outros. 

(GUILHOTO et al., 2007). 

Na Amazônia, a pecuária tem se expandido com grande rapidez, com a contínua 

incorporação de áreas de pastagens, decorrente da abundância de terra, especificadamente o 

Estado do Pará, que se destaca no cenário nacional com exuberante potencial agropecuário, 

com um rebanho superior a 16 milhões de cabeças de gado bovino. (ARRAZ, 2015). 

            Segundo Santos (2000), a atividade agropecuária pode ter grande potencial se houver 

um investimento maior nas pastagens da região, pois cria-se gado nas várzeas ao longo do rio 

Amazonas, nas regiões de pastagem da ilha do Marajó e em áreas de terras firmes locais onde 

eram florestas e foram derrubadas para se abrir pastos. 

            A produção leiteira na Amazônia é uma atividade realizada com o objetivo de 

complementação de renda familiar. Surgiu na região devido a abertura da transamazônica e 

muitos produtores cultivam grãos, leguminosas e diversas frutíferas, e para garantir um 

sustento a mais tem-se a produção de leite e queijo.   

             Conforme Santos (2000), a ordenha é bastante rudimentar, não havendo orientação 

sobre os procedimentos higiênicos, e nem instalações e equipamentos adequados. A 

fabricação do queijo é realizada sempre que a comercialização do leite é dificultada em 

função da distância de centros consumidores. 

No Sudeste paraense, a pecuária de leite transformou-se em uma importante 

atividade econômica, pois representa o segmento comercial mais expressivo para a 

agricultura familiar, visto que, essa atividade tem aumentado nos últimos dez anos 
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em conformidade com o fortalecimento e expansão deste tipo de agricultura na 

região. (ALVES, 2006). 

Segundo Alves (2006), o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da 

infraestrutura possibilitaram o incremento da produção de leite na região, uma vez que, os 

agricultores familiares que tiveram acesso às estradas, e que possuíam um rebanho mestiço, 

começaram a explorar comercialmente o leite, diante das possibilidades de escoamento da 

produção.  

Nas regiões de fronteira agrícola é comum o ciclo de substituição da vegetação nativa 

por lavouras de subsistência e posteriormente por pastagens, além da característica particular 

das frentes de migração destas regiões, que, originárias do Norte de Goiás e do sertão 

Nordestino, trouxeram na bagagem uma forte tradição pecuária (DE REYNAL et al., 1996).  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O presente trabalho constitui-se num estudo de caso, onde se busca avaliar a 

importância da atividade leiteira para a agricultura familiar no município de Conceição do 

Araguaia, na região Sul do estado do Pará, compreender a forma de administração de uma 

unidade de produção familiar. 

           Pérez et al. (2001) afirmam que o estudo de caso é caracterizado pela verificação 

profunda e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira a permitir conhecimento 

amplo e detalhado do mesmo. Pode-se afirmar que se trata de um estudo referente a um ou 

mais objetivos com o intuito de adquirir conhecimento sobre o mesmo. 

          A escolha da entrevista semiestruturada para formalizar o início da coleta de dados será 

de acordo com Triviños (1987), ser este um dos principais recursos que o investigador pode 

utiliza-se como técnica de coleta de informação: 

“Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. “Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa”. 

(TRIVIÑOS, 1987) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 HISTÓRICO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

A família pesquisada é de origem rural composta por um casal, com idade aproximada 

de 60 anos, ensino fundamental completo, residem na propriedade a quatro anos. Segundo o 

questionário atribuído a eles, percebemos uma relevância no que se reflete em sua experiência 

no cotidiano das atividades, o que justifica a capacidade de lidar com alguns processos da 

produção agrícola em sua propriedade. Pois apesar de serem pessoas que detêm 

conhecimentos prévios, estão fechados a novas tecnologias e compreensão de novas 

exigências de mercado. 

           Diante disto, identificamos a necessidade de novos conhecimentos que sejam mais 

específicos para propriedade, garantindo melhor qualidade e produtividade no processo de 

produção, que envolva todos os parâmetros (planejamento, organização, direção e controle), 

desde o início com os insumos ate o final quando o produto chega ao consumidor.  

É importante ressaltar que o casal tem naturalidade mineira, possui 3 filhos, sendo que 

todos residem e trabalham na cidade, e segundo o produtor nenhum filho quer ficar no meio 

rural e dar continuidade em sua propriedade. 

3.2 ASPECTOS DA PROPRIEDADE 

            Na propriedade, a exploração leiteira utiliza-se aproximadamente 7 alqueires de pasto 

resultando em uma área total de 10 alqueires. A cobertura do solo é braquiária, contém 10 

matrizes. Um ponto importante é a proximidade da cidade a 33 km de Conceição do 

Araguaia-PA, o que resulta no melhor escoamento da produção.  

3.3 ADMINISTRAÇÃO E RENDA LEITEIRA 

No aspecto administrativo detectamos algumas falhas na gestão, pois o produtor não 

possui planejamento, organização previa em suas atividades, o que inviabiliza o aumento da 

produtividade e lucratividade na unidade de produção. 

            Segundo o produtor a atividade leiteira equivale a 50 litros de leite por dia, ou seja, 

1500 litros por mês, desse modo, o casal comercializa o leite para o laticínio local de 

Conceição do Araguaia-PA, passando a $ 0,60 centavos ao laticínio, consequentemente 

obtendo um lucro de $ 900,00 mensal.  

             De acordo o relato do produtor a maioria comercializa sua produção diretamente para 

o laticínio, pois consiste em garantir uma renda mensal, contudo muitos produtos da região 
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também são vendidos para o próprio consumidor, pois, a lucratividade é bem maior em 

relação ao laticínio. 

 3.4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Um ponto a ser questionado consiste em relatar que a família pesquisada não 

participava de nenhuma associação ou cooperativa, podendo ser uma deficiência para a 

solução de alguns problemas da propriedade dos mesmos, pois, como diz o ditado popular: “a 

união faz a força”. 

3.5 DIVERSIDADE PRODUTIVA 

 Neste contexto, conclui-se também que a família não depende só da produção de leite, 

mas também possui outras fontes de renda como: cultivo de mandioca, hortaliças, aviário que 

caracteriza na venda de ovos e galinhas, lembrando que o casal cria também codornas.  

Essa pratica tem como objetivo fortalecer a renda familiar nos meses de estiagem, o 

que afeta consideravelmente a produção leiteira na propriedade se tornando uma forma de 

minimizar as despesas com a alimentação. 

3.6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A propriedade possui potencial econômico, porém, não possui assessoria técnica para 

por em prática essas atividades adequadamente, dificultando o desempenho socioeconômico 

da propriedade. 

Um bom exemplo disso é o relato do produtor que comenta que começou a cultivar o 

milho e por causa de uma praga, a cigarrinha, desistiu de cultivar, sendo necessário apenas um 

combate a pragas e doenças no local. 

4. CONCLUSÕES  

Observou-se, por meio dos dados coletados para esse estudo, que a família 

entrevistada depende da atividade leiteira para manter-se na agricultura, tendo como principal 

fonte de renda o leite, já que as demais atividades desenvolvidas, no caso a produção de grãos, 

não trazem a certeza de uma renda mensal, independente de ser fixa ou não. 

              A composição da renda familiar é quase exclusivamente da produção de leite e a 

venda de animais, outras fontes de renda e aposentadoria.  Nesse caso, as unidades produtivas 

que os membros da família constituem empregados e/ou aposentados estão em melhores 

condições, em relação aqueles que dependem apenas da pecuária leiteira. 

              Para Neves (1996), a agricultura familiar pode ser conceituada como um modelo de 

organização da produção agropecuária onde predominam a interação entre a gestão do 
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processo produtivo, pela família, e o trabalho familiar complementado pelo trabalho 

assalariado.  

            Mesmo enfrentando dificuldades a criação de gado de leite pode ser considerada 

favorável a quem a desenvolve, pois apesar dos custos elevados, o lucro da atividade trás 

benefícios para as famílias, assegurando, de certa forma uma garantia de renda, necessária 

para manter as necessidades básicas de sobrevivência dessas famílias.  

             É devido ao desenvolvimento dessa atividade, mesmo que não seja em grande escala, 

que muitas famílias conseguem sobreviver no campo e não partir definitivamente para o setor 

urbano. 
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RESUMO  

 

 

Os insetos são considerados o maior grupo em riqueza de espécies no mundo. Na Amazônia 

estima-se que ainda há milhares de espécies a serem descobertas, apesar dos estudos 

realizados até momento na região. O estudo objetivou inventariar a entomofauna da Ilha do 

Sororoca, Ponta de Pedras, Pará, através dos métodos de coleta noturna e armadilhas Malaise 

e Pitfall, durante o mês de setembro de 2010. Foram coletados 1028 espécimes, pertencentes a 

12 ordens e 60 famílias de insetos. A Armadilha Pitfall foi o método de captura com o maior 

número de insetos coletados (n = 460). A ordem Hymenoptera (n = 308) e família 

Entomobryidae (n = 237) foram os grupos mais representativos. O inventário se mostrou mais 

eficiente para a captura de Hymenoptera, Collembola, Diptera e Coleoptera. O método de 

Armadilha Pitfall foi mais eficaz na captura de Collembola, enquanto que a Armadilha 

Malaise foi melhor para a coleta de Diptera e a Coleta Noturna para Hymenoptera. O estudo, 

apesar de se tratar de um inventário rápido da entomofauna da Ilha Sororoca, gerou 

informações pioneiras para esta ilha e contribuiu para a ampliação do conhecimento da 

biodiversidade amazônica. 

 

Palavras-chave: Amazônia, Arquipélago do Marajó, Insetos.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A Amazônia é conhecida mundialmente como detentora da maior biodiversidade do 

planeta. Essa floresta tropical com sua imensa variedade vegetal possibilita a existência de um 

grande número de nichos, habitats e microhabitats, que são fundamentais para o 

estabelecimento de uma vasta diversidade de insetos na região. Os insetos constituem o grupo 

de animais mais numeroso do globo terrestre (THOMAZINI; THOMAZINI, 2000) e muitos 

estudos dedicados a esses invertebrados já foram realizados, entretanto, representam, ainda, 

pouco conhecimento taxonômico e sobre seus papeis funcionais nos mais diversos ambientes.  

A partir da realização de inventários biológicos direcionados a entomofauna é possível 

se conhecer as espécies de determinado habitat, considerando que vários fatores podem 

influenciar na composição das espécies de uma mesma localidade. De acordo com Ganho e 

Marinoni (2005), todos os ambientes, mesmo os mais homogêneos, há uma modificação 

continua dos habitats, como resultado da interação de diferentes elementos abióticos e 

bióticos, que influenciam as comunidades animais e que também são afetadas em sua 

composição e estrutura.   

Os insetos são invertebrados capazes de adaptar-se em diversos habitats, porém, 

fatores como as mudanças climáticas, a diminuição dos ecossistemas naturais e a expansão 

agrícola ocasionam a perda de habitats e consequentemente de biodiversidade. Portanto, 

torna-se de suma importância se conhecer e avaliar as espécies de uma localidade e 

principalmente as interações que ocorrem no meio. Assim, através da realização de 

inventários é possível reunir informações, analisar a comunidade e suas interações. Segundo 

Longino & Colwell (1997), inventários que utilizam diferentes métodos de coleta e em 

diversos ambientes ou épocas do ano são mais apropriados para estudos ecológicos, pois os 

dados quantitativos podem ser aplicados para a caracterização da comunidade sob diferentes 

condições. 

Considerando que a Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo é visível à 

extensão de sua rede fluvial, bem como a existência de muitas ilhas. Estudos realizados sobre 

a entomofauna de ilhas no Brasil são incipientes e quase inexistentes na região Amazônia, o 

que motivou a realização deste estudo que tem como objetivo inventariar a entomofauna da 

Ilha do Sororoca, no Município de Ponta de Pedras, Estado do Pará.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA)  

Área de Estudo 

 

A coleta foi realizada no mês de setembro de 2010, em uma área do Arquipélago do 

Marajó, onde se encontra a Ilha Sororoca (01º21’30.18”S, 48º 53’17.06”W), no município de 

Ponta de Pedras-PA.  

 

 
Figura 1. Mapa de localização do Ponto de Amostragem (Ilha do Sororoca), Ponta de Pedras, Pará, 

Brasil. 

 

 

 

Inventário da Entomofauma 

 

O estudo foi realizado através de um inventário rápido (Rap - Rapid Assessment 

Program) ocorrido em setembro de 2010. 

A captura dos insetos foi realizada através dos métodos de coleta noturna (lençol 

iluminado), Armadilha Malaise e Armadilha Pitfall. O material coletado foi transportado para 

a Coleção Zoológica Didática-Científica da Universidade do Estado do Pará (CZDC/UEPA) 

onde foi realizada a preparação (triagem, montagem e etiquetagem) e a identificação em nível 

de ordem e Família, com o auxílio de chaves dicotômicas segundo Borror & Delong (1988) e 
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Triplehorn & Johnson (2011) e por comparação com espécimes da coleção previamente 

identificados. 

Todo material coletado se encontra preservado em álcool 80% e material seco 

armazenado em gavetas entomológicas e está depositado na Coleção Zoológica Didático-

Científica da Universidade do Estado do Pará.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Durante a amostragem foram coletados 1028 espécimes pertencentes a 12 ordens e 60 

famílias de insetos. A ordem Hymenoptera apresentou o maior número de espécimes (n= 308) 

e Mantodea a menos abundante (n= 2). As ordens Coleoptera (n = 11), Diptera (n = 11) e 

Hemiptera (n = 11) apresentaram o maior número de famílias (Tabela 1). As famílias mais 

abundantes foram Entomobryidae (Collembola) (n= 237), Formicidae (n= 185) e Vespidae 

(n= 88) (Hymenoptera). A grande abundância de Hymenoptera foi devido a maior ocorrência 

de formigas (Formicidae) que representaram 60,1% de todos os himenópteros amostrados e 

18% do total de insetos coletados. Tal resultado pode estar relacionado ao fato de alguns 

himenópteros, especialmente as formigas, serem dominantes nos ecossistemas, tanto pela 

riqueza de espécies, quanto pelo número de indivíduos (SILVA et al., 2006), deve-se 

considerar, ainda, que os insetos da ordem Hymenoptera são abundantes e ocupam diversos 

tipos de ambientes (ALENCAR et al., 2007) e por isso, são considerados como um grupo 

megadiverso. 

 

Tabela 1 – Ordens, número de espécimes e famílias e frequência relativa (%) de Insecta coletados na 

Ilha Sororoca, Arquipélago do Marajó, Ponta de Pedras, Pará, em Setembro de 2010. 

 

 

Ordem Número de Espécimes Número de Famílias Frequência Relativa (%) 

Blattodea 4 2 0.39 

 Coleoptera  103 11 10.02 

Collembola 239 3 23.25 

Diptera 164 11 15.95 

Hemiptera 42 11 4.09 

Hymenoptera 308 8 29.96 
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Isoptera 27 1 2.63 

Lepidoptera 28 5 2.72 

Mantodea 2 1 0.19 

Neuroptera 7 1 0.68 

Odonata 3 2 0.29 

Orthoptera 101 4 9.82 

Total 1028 60 100 

 

 

 

No método de Coleta Noturna a Ordem mais representativa foi Hymenoptera, com 136 

espécimes (Figura 2), e a família mais abundante foi Vespidae (n=83) (Tabela 2), conhecidos 

vulgarmente como vespas, cabas ou maribondos, que são insetos polinizadores e podem ser 

bioindicadores. Segundo Somavilla et al., (2014), a maioria das espécies ocorre em ambientes 

naturais, algumas costumam ocorrer em áreas antropizadas,  atuando de forma decisiva no 

equilíbrio trófico das comunidades de artrópodes. As vespas sociais são notáveis por sua 

organização social complexa, arquitetura elaborada dos ninhos, e por seu papel em 

ecossistemas terrestres como predadores de outros insetos e artrópodes. Considerando a 

economia, esta é a ordem de insetos que possivelmente apresenta os maiores benefícios, pois 

a maioria das espécies é parasita e/ou predadora de insetos considerados pragas, além de sua 

importância na polinização em ambientes naturais e em cultivares (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2005). 
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Figura 2. Número de espécimes coletados por Ordens de Insecta nos três métodos de coleta 

(Armadilha Pitfall, Armadilha Malaise e Coleta Noturna), durante o período de amostragem na Ilha do 

Sororoca, Ponta de Pedras, Pará. 

 

Tabela 2. Ordens, Famílias e número de espécimes de insetos capturados por método de coleta durante 

a amostragem na Ilha do Sororoca, Ponta de Pedras, Pará. 

 

Ordem Família 

Métodos de Coleta 

Armadilha 
Pitfall 

Armadilha 
Malaise 

Coleta 
Noturna 

Total 
Exemplares 

Blattodea Blattidae 0 0 2 2 

  Blattellidae 0 2 0 2 

Coleoptera Alticinae 0 0 1 1 

  Scarabaeidae 0 1 24 25 

  Passalidae 0 0 2 2 

  Meloidae 1 0 0 1 

  Curculionidae 0 2 2 4 

  Nitidulidae 2 0 0 2 

  Risodidae 0 0 1 1 
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  Chrysomelidae 0 2 20 22 

  Staphylinidae 0 2 3 5 

  Carabidae 38 0 0 38 

  Coccinelidae 0 0 2 2 

Collembola Entomobryidae 224 13 0 237 

  Sminthuridae 0 1 0 1 

  Neelidae 1 0 0 1 

Diptera Chironomidae 1 9 9 19 

  Tipulidae 0 5 1 6 

  Psychodidae 0 0 2 2 

  Stratiomydae 0 5 0 5 

  Drosophilidae 3 5 0 8 

  Callphoridae 4 26 0 30 

  Sciridae 4 0 0 4 

  Phoridae 0 1 0 1 

  Muscidae 4 7 1 12 

  Ccydomyidae 0 1 0 1 

  Asilidae 5 0 1 6 

  Não identificado 0 69 1 70 

Hemiptera Typhlocybinae 0 0 5 5 

  Lygaeidae 0 0 1 1 

  Membracidae 0 0 5 5 

  Pentatomidae 0 0 2 2 

  Cicadelidae 0 0 4 16 

  Flatidae 0 0 2 2 

  Fugoroidae 0 0 2 2 

  Cicadidae 2 0 0 2 

  Cixiidae 0 0 1 1 

  Ligaidae 0 0 2 2 

  Scutelleridae 0 0 4 4 

Hymenoptera Formicidae 149 10 26 185 

  Myrmaridae 0 2 0 2 

  Braconidae 0 1 0 1 

  Pompilidae 0 1 0 1 

  Vespidae 1 4 83 88 

  Esphcidae 0 0 9 9 

  Seollidae 3 1 0 4 

  Apidae 0 0 18 18 

Isoptera Termitidae 0 0 27 27 

Lepidoptera Não identificado 0 0 3 3 

  Saturnidae 0 0 1 1 

  Noctuidae 0 0 2 2 

  Morphidae 0 0 1 1 

  Nymphalidae 0 0 1 1 
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  Ichneumonidae 0 20 0 20 

Mantodea Mantidae 0 0 2 2 

Neuroptera Myrmeleontidae 0 7 0 7 

Odonata Libellulidae 0 0 2 2 

  Aeshnidae 0 0 1 1 

Orthoptera Acrididae 0 0 63 63 

  Romaleidae 0 0 1 1 

  Tettigoniidae 0 0 5 5 

  Gryllidae 18 7 7 32 

Total   460 204 352 1028 

 

No método de coleta, Armadilha Pitfall, a Ordem Collembola foi a mais abundante, 

com 225 espécimes (Figura 2), enquanto que na Armadilha Malaise a Ordem mais 

representativa foi Diptera. A maior abundância de colêmbolos no Pitifall pode estar 

relacionada a esses insetos serem habitantes do solo e bem numerosos em ambientes com 

solos úmidos, folhas caídas e troncos apodrecidos, onde  vivem e se alimentam de matéria 

orgânica. Segundo Rusek (1998), os colêmbolos têm um papel importante no controle da 

população e distribuição de bactérias e fungos, além de sua importância em processos de 

decomposição e mineralização da matéria orgânica. Todavia, a maior incidência de Diptera na 

Armadilha Malaise pode ser explicada por esse método ser específico para interceptação de 

voo, uma vez que os dípteros são reconhecidamente os insetos que possuem a melhor 

capacidade de voar. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O método mais eficiente foi a Armadilha de Pitfall em relação à entomofauna geral. A 

Ordem de inseto mais representativa durante o inventário na Ilha do Sororoca foi 

Hymenoptera enquanto que Mantodea foi a Ordem menos frequente. Apesar de tratar-se de 

um inventário rápido da entomofauna da Ilha Sororoca, as informações geradas neste estudo 

são pioneiras para esta ilha e contribuem para o conhecimento da biodiversidade amazônica, 

em especial a entomofauna desta região brasileira. 
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RESUMO 

 

A concessão de florestas públicas criada pela Lei 11.284/2006 veio com a finalidade de 

impedir o avanço da grilagem, frear o desmatamento ilegal da Amazônia e ainda fornecer 

rendimento financeiro ao governo brasileiro. Com isso, objetivou-se neste trabalho analisar as 

concessões florestais como reguladores do uso racional dos recursos florestais do setor 

público. Observou-se durante a pesquisa que as áreas sob concessão florestal vêm 

aumentando no território brasileiro, sobretudo na Amazônia paraense, no entanto, alguns 

obstáculos ainda dificultam o seu estabelecimento, causando incertezas à sociedade. A 

concessão florestal é apoiada no manejo florestal sustentável, respeitando os princípios de 

sustentação do ecossistema, gerando renda e emprego em toda a cadeia produtiva. Atualmente 

480 mil hectares de florestas já foram concedidos a seis empresas, as quais terão 40 anos para 

maneja-las. Infelizmente as comunidades tradicionais em grande parte são intensamente 

prejudicadas pelas concessões, seja pela dificuldade em participar do processo licitatório ou 

até mesmo em problemas relacionados à questão fundiária. Até o momento as concessões 

vêm funcionando relativamente bem, apesar de alguns obstáculos que dificultam a sua 

ampliação. 

 

Palavras-chave: Grilagem de terras públicas. Desmatamento. Lei 11.284/2006.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é o segundo país com maior área de florestas do mundo, com 

aproximadamente 463 milhões de hectares, ficando atrás apenas da Rússia. Deste total 

98,45% são de florestas naturais, onde mais de 70% delas estão localizadas no bioma 

amazônico (SFB, 2013), isto significa que o país tem um grande poder nas mãos, mas que 

infelizmente vem sendo utilizado de maneira errônea e insustentável.  

 Apesar da crescente produção de florestas plantadas no nordeste do estado do Pará, o 

manejo dos produtos naturais originados da Amazônia atualmente é predominante, 

movimentando intensamente a economia das populações da região. Contudo, a grande 

problemática está centrada nos verdadeiros protagonistas do desmatamento de grandes áreas, 

pouco visados e punidos pelas normas jurídicas nacional, se esquivando das impunidades e 

alegando uma nova concepção de desenvolvimento. 

 Aproveitando-se das limitações do Estado, os grandes agricultores e pecuaristas dentre 

outros atores, são na verdade os destruidores da floresta amazônica, isso porque, além de 

consumirem extensas áreas, veem a floresta como obstáculo, não tirando benefício econômico 

direto dos produtos madeireiros (PM), não madeireiros (PNM) e serviços ambientais.  

 Diante disso, para tentar diminuir os altos índices de desmatamentos na Amazônia 

foram promulgadas as leis de número 9.985 do ano de 2000, a qual criou o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2000) e 11.284 de 2006 que estabelece 

normas e técnicas para extração sustentável de produtos florestais da Amazônia, onde as 

empresas interessadas em manejar a floresta participam de uma licitação da categoria de 

concorrência, na qual a vencedora será aquela que apresentar a melhor proposta econômica e 

técnica estabelecida pelo edital divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro – SFB (BRASIL, 

2006a). 

 Essas normas têm como objetivo principal a preservação e conservação dos recursos 

florestais. Para isso, serão permitidas atividades florestais que possam garantir os processos 

de sustentação do ecossistema, esse é um pré-requisito básico descrito na lei 11.284. Neste 

sentido, objetivou-se neste trabalho analisar as concessões florestais como reguladores do uso 

racional de florestas públicas na Amazônia brasileira. 

2. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica enfatizando a 

importância das concessões de florestas públicas no Brasil como meio de organização 
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territorial e conservação da floresta amazônica, além do aumento na geração de renda e 

emprego.  

 Para isso, buscou-se informações da base de dados do site do Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB) e Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, além de 

dissertações, teses e periódicos científicos encontrados no site de busca “Science Direct” e 

periódicos da Capes. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. A Concessão de Florestas Públicas como Meio de Organização Territorial 

As principais justificativas para a criação da Lei 11.284/2006 eram tentar frear os altos 

índices de desmatamento e minimizar os problemas fundiários, encarados como um obstáculo 

para o desenvolvimento agrário. Segundo Barbosa e Lourenço (2006) somente no estado do 

Pará, certa de 30 milhões de hectares estão nas mãos dos grileiros, isso mostra a grande 

fragilidade na territorialidade brasileira.  

Uma indagação que parece não ter resposta convincente é a seguinte: como pode os 

cartórios responsáveis pelos títulos de terras, serem privados e os órgãos de fiscalização 

fundiária serem públicos? A princípio não parece ter problema, mas quando verificados os 

maiores detentores de terras nos municípios paraenses observamos que boa parte delas estão 

nas mãos de prefeitos, vereadores, dentre outros políticos do município ou associados a eles 

(BARBOSA & LOURENÇO, 2006). 

A gestão de florestas públicas foi promulgada também com o interesse do Estado em 

tomar a frente e demarcar as áreas públicas na Amazônia, pois segundo o ITERPA (2008) a 

arrecadação das terras devolutas, hoje ocupadas ilegalmente, torna-se o primeiro passo no 

processo de ordenamento territorial.  

A grilagem de terras públicas está intimamente ligada ao desmatamento da floresta 

Amazônica, pois quem geralmente compra ou falsifica a documentação de posse das terras 

são as empresas agrícolas que para o desenvolvimento de sua atividade precisa de grandes 

áreas desprovida de florestas, obstáculos na visão desses personagens.  

Entram em sena os madeireiros, fazem esse serviço, suprimindo a vegetação e tirando 

pouco benefício dos recursos. Depois de algum tempo as áreas tornam-se improdutivas, até 

porque os solos amazônicos são pobres e extremamente ácidos, ruins para o cultivo agrícola. 

Aparecem então os pecuaristas, grandes produtores de gado, quase sempre sem nenhum 
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comprometimento com o meio ambiente. Esse quadro se repetiu por vários anos na Amazônia 

e nos deixou de herança inúmeras áreas degradadas. 

3.2. As Concessões Florestas e as Comunidades Tradicionais 

As comunidades tradicionais também podem concorrer à licitação de florestas públicas, 

desde que, estejam integradas em associações comunitárias, cooperativas e outros meios 

formais de pessoas jurídicas admitidas em lei. As áreas das comunidades também são 

asseguradas através da criação de Reservas extrativistas e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável. No entanto, o acesso de boa parte das populações tradicionais sobre informações 

referentes aos seus direitos e sobre o processo de concessões florestais ainda é um grande 

problema. Melo Júnior et al. (2013) entrevistando populações tradicionais das regiões de 

Arapiuns e Mamuru, no oeste paraense, constatou que 81,8 % e 98,2 % respectivamente não 

sabiam o que era concessões de florestas públicas. Isso mostra a ausência do governo nessas 

áreas, apesar de que, é previsto audiências públicas em áreas submetidas a concessões. 

Uma grande dúvida das comunidades tradicionais quanto ao manejo florestal 

sustentável está relacionada à questão econômica. Os custos nos primeiros anos são grandes e 

a receita relativamente pequena, principalmente devido ao baixo volume explorado, não 

podendo ultrapassar 10 m³/ha. Medina e Pokorny (2011) estudando a viabilidade econômica 

do Manejo Florestal Comunitário (MFC) de menor e maior escala na Amazônia encontraram 

custos iniciais variando de R$ 40 mil a R$ 1,6 milhões, concluindo que o MFCF demanda 

subsídios financeiros constantes. Os autores também concluem que as práticas e os arranjos 

do MFCF em menor escala (volume explorado menor do que 250 m³/ano em área de 

produção de 50 ha) precisam ser adaptados às necessidades e capacidades dos produtores, isso 

porque algumas práticas com menor tecnologia e apoio externo podem ser utilizadas no 

manejo comunitário e familiar. 

Vale destacar a importância dessas áreas comunitárias, pois dos 129 milhões de 

hectares de florestas públicas, 57% são destinadas as comunidades tradicionais, sendo a maior 

proporção localiza na Amazônia brasileira (SFB, 2013a). Isso retrata, e fortalece a ideia de 

que o Estado deve investir no Manejo Florestal Comunitário e Familiar (MFCF), pois essas 

áreas sofrerão forte pressão em um futuro próximo. Amaral Neto et al. (2013) argumentam 

que os órgãos governamentais podem e devem financiar as iniciativas de MFCF madeireiro, 

investir em formação humana para que possam desempenhar as suas funções de maneira a 

colaborar com a gestão dos recursos florestais por parte das comunidades. 
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3.3. Áreas Concedidas e Passíveis de Concessão Florestal 

Atualmente existem quatro florestas nacionais em concessão florestal, duas no Pará e 

duas em Rondônia, são elas: FLONA do Jamari (RO), FLONA de Saracá-Taquera (PA), 

FLONA de Jacundá (RO) e FLONA do Crepori (PA). A área total das quatro é de 480 mil 

hectares que deverão ser manejados durante 40 anos por seis empresas (SFB, 2014a). Além 

disso, há nove lotes passíveis para o manejo florestal em 2015 (SFB, 2014b). 

É interessante salientar que um contrato foi rescindido, o da empresa Sakura S.A que 

operou por apenas dois anos, longe do esperado que era de 40 anos. Esse exemplo mostra a 

importância de a empresa seguir boas técnicas de manejo florestal e alerta as mesmas para 

elaboração eficaz do estudo dá área a ser manejada, assim como toda a logística necessária 

além do preço ofertado por m³. No que tange as concessões de Florestas Estaduais no estado 

do Pará (FLOTA) há até o momento duas: a FLOTA do Paru e a FLOTA Mamuru-Arapiuns 

(IDEFLOR, 2014).  

3.4. Arrecadação do Governo com as Concessões Florestais 

O governo já arrecadou com as concessões de florestas públicas entre os anos de 2010 

a 2013 aproximadamente 6.272.276,36 milhões de reais na FLONA Jamari e 6.791.449,34 

milhões de reais na FLONA Saracá-Taquera (SFB, 2014a). Esses valores são distribuídos 

para o SFB, estado e município onde se localiza a FLONA e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal (FNDF), o qual é responsável pela capacitação e investimentos no 

setor (SFB, 2014a).  

3.5. Problemas da Concessão Florestal 

A lei de concessões de florestas públicas, assim como o novo código florestal, trouxe 

muitas controvérsias e dúvidas à sociedade brasileira, uma delas está relacionada ao 

cumprimento das exigências por parte das empresas vencedoras da licitação (DRIGO, 2010). 

Essa questão parte do princípio que a fiscalização deverá ser mais rígida e eficaz. Uma forte 

ferramenta utilizada com sucesso atualmente são as imagens por satélite que identificam as 

áreas desmatadas irregularmente.  

Também não podemos esquecer-nos da questão fundiária, por mais que sejam 

demarcadas as áreas de Unidades de Conservação de Proteção Integral e as áreas destinadas 

às comunidades tradicionais, a sobreposição de imagens é comum. Delimitar áreas na 

Amazônia sempre será uma tarefa árdua, pois nela vivem povos multiculturais, foi o que 

ocorreu com a concessão da gleba Mamuru-Arapiuns/PA, quando tudo corria bem para a 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

128 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

concessão dessa área eis que surge uma comunidade no interior da gleba que se dizia 

comunitária, isso provocou uma revira volta no processo fundiário. Outro caso recente foi à 

suspensão pelo Ministério Público Federal (MPF) da licitação da FLONA de Itaituba sobre a 

argumentação de que está em trâmite na Fundação Nacional do Índio a demarcação do 

território tradicional dos índios Mundurukus na mesma área (DOL, 2014). 

3.6. O Manejo Florestal Sustentável e a Concessão de Florestas Públicas 

Após a criação da lei de concessões de florestas públicas, a produção madeireira foi 

diminuindo, isso porque as empresas estavam se adequando a uma nova maneira de explorar 

os recursos. Também não podemos esquecer que os produtos concorrentes como o PVC, 

esquadrias de alumínio, além das fiscalizações mais rigorosas e a crise econômica de 2008 a 

2009 contribuíram para essa redução (SILVA & MARQUES, 2012; ROMA & ANDRADE, 

2013). Monteiro et al. (2009) encontraram entre os anos de 2007 e 2008, 259 planos de 

manejo. Em contrapartida entre 2011 e 2012, registrou 148 planos de manejo (MONTEIRO et 

al., 2013), um decréscimo de 43 % em relação a 2007 e 2008.  

Um dos grandes obstáculos mencionados pelos empresários está ligada a uma série de 

exigências posta no contrato. Dentre essas exigências, podemos citar: compromisso com a 

sustentabilidade, geração de empregos locais, volume de produtos retirados dentro dos limites 

estabelecidos por lei, além dos altos valores pagos por m³ de madeira em pé etc. 

Realmente os reais objetivos da lei de concessões é contribuir para o manejo, 

conservação e desenvolvimento sustentável da floresta, frear e combater a grilagem, além de 

impedir a privatização de florestas públicas, por isso, essas exigências acima mencionadas são 

ditas fundamentais ou básicas para se conseguir tais objetivos.  

Scholz (2008) menciona que está aumentando o número de consumidores de madeira 

preocupados com o meio ambiente e que os mesmos têm preferência por produtos certificados 

provindos de áreas de manejo florestal ou plantações certificadas. Mas, ainda não há registros 

de empresas florestais que estão no segundo ciclo de corte, apesar de que, a Instrução 

Normativa n° 5 de 2006 estabelece parâmetros para um ciclo mínimo de 25 e máximo de 35 

anos (BRASIL, 2006b). 

Silva et al. (2009) defendem o manejo florestal, mencionando que é o instrumento 

reconhecido em todo o mundo, principalmente se ações de fiscalização, monitoramento, 

pesquisa, difusão de conhecimento e incentivos das diversas esferas da sociedade e em 

particular do governo forem adotados de forma continuada. 
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3.6.1. A Sustentabilidade do Manejo Florestal 

O manejo florestal através das concessões gera empregos diretos e indiretos, não 

apenas no manejo de florestas nativas, mas em toda a cadeia produtiva. O Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) relatou que o setor florestal foi responsável por cerca de 668.042 

mil empregos formais em 2013 (Tabela 1). Observamos na tabela abaixo que o menor número 

de empregos no setor florestal foi registrado no ano de 2009, isso se deve a crise econômica 

mundial o que acabou por deixar vários brasileiros desempregados. No trâmite de licitação 

para concessão de florestas públicas a empresa que optar pelo processamento do produto 

(geralmente madeira) ganhará uma determinada pontuação o que poderá lhe consagrar 

vencedora. Neste sentido, a madeira é comercializada processada agregando valor ao produto 

e gerando ainda mais empregos.  

Tabela 1. Número de empregos formais por segmento florestal. 

Segmento do Setor Florestal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atividade de Apoio ao Setor Florestal 59.197 60.787 52.376 44.419 53.425 54.151 47.289 39.909 

Desdobramento de Madeira 
100.98

2 
99.183 87.929 83.114 85.302 86.123 81.267 78.078 

Produção de Papel e Celulose 
154.41

9 

158.67

6 

161.35

4 

163.18

2 
170.575 

174.24

4 

177.23

0 

181.63

4 

Produção de Estruturas e Artefatos de 

Madeira 
44.386 45.407 45.061 43.742 47.559 50.000 48.688 48.402 

Produção de Lâminas e Chapas de Madeira 52.200 50.786 45.089 39.491 41.701 41.600 40.644 40.888 

Produção Florestal - Florestas Nativas 8.744 8.671 6.443 6.382 6.755 7.742 8.380 7.380 

Produção Florestal - Florestas Plantadas  51.406 62.499 65.454 62.877 67.097 68.481 66.734 64.543 

Produção Moveleira 
160.11

7 

168.13

9 

171.21

8 

172.74

0 
184.171 

190.82

6 

204.74

3 

207.20

8 

TOTAL 
631.45

1 

654.14

8 

634.92

4 

615.94

7 
663.985 

673.16

7 

674.97

5 

668.04

2 

Fonte: TEM/RAS apud SFB (2015). 

 A justificativa dos madeireiros que exploravam a floresta de maneira convencional era 

de que o manejo florestal sustentável encarecia demasiadamente a atividade, mas não é o que 

verificamos de fato. Holmes et al. (2004) encontraram maior lucro no manejo florestal 

sustentável em relação a exploração convencional, com menores custos na atividade. 

No manejo florestal os impactos ambientais são mínimos, pois anteriormente a 

exploração há um planejamento que vise as melhores técnicas de retirada dos recursos 

naturais da floresta, sem comprometer os seus princípios de sustentação, gerando poucas 

“cicatrizes” na floresta. Alguns autores também o chamam de exploração florestal de impacto 

reduzido (HIRAI et al., 2012; FRANCEZ et al., 2013), alegando os mínimos danos possíveis 

a vegetação remanescente. 
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Santana et al. (2012) pesquisando sobre a viabilidade econômica da extração de 

madeira manejada em área sobre concessão no estado do Pará, afirma que atividade é 

economicamente viável e mais interessante economicamente do que a pecuária extensiva e a 

lavoura de grãos, que são segundo os mesmos autores os principais responsáveis pelo 

desmatamento na Amazônia.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que desde a criação da Lei 11.284/2006 mudanças significativas 

ocorreram, e neste contexto a sustentabilidade florestal passou a ser o foco principal da 

sociedade, as empresas adequaram-se a uma nova maneira de explorar os recursos florestais. 

Argumentações contrárias ou pessimistas quanto à implementação da lei são inevitáveis e até 

mesmo necessárias para que se possa corrigir falhas ou fechar brechas para o 

desenvolvimento da ilegalidade. Fica evidente que algum posicionamento deveria ser feito 

para frear a grilagem e impedir o crescimento desacerbado do desmatamento, e nesse contexto 

as concessões são sem sombra de dúvida até então a melhor saída para conservar os recursos 

florestais tão cobiçados. O exemplo disso é que nunca se tinha presenciado quedas 

consecutivas nos índices de desmatamentos da Amazônia (INPE, 2014). 

Com as novas áreas passiveis de concessão à pressão sobre as florestas serão ainda 

maiores, incluindo também neste cenário as áreas reservadas para comunidades tradicionais 

que tendem infelizmente a diminuir, apesar de serem protegidas legalmente. 

Espera-se que as leis florestais sejam cumpridas pelos concessionários e que não sejam 

apenas mais uma que não sai do papel. Até o momento as concessões vêm funcionando 

relativamente bem, apesar de alguns obstáculos, mas é necessário um horizonte de tempo 

maior para cessar essa afirmação.  
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RESUMO 

 

A demanda na região amazônica pelo óleodeandiroba tem aumentado em função das suas 

múltiplas indicações, possuindo propriedades anti-inflamatórias, assim como propriedade de 

repelir insetos e de uso cosméticos. Todavia, o processo tradicional de extração do óleo de 

andiroba é longo e complexo. A praticidade de novas tecnologias de extração, como a prensa, 

tem contribuído para perda do conhecimento do processo tradicional em algumas 

comunidades, a qual é comumente transmitida pela oralidade dos mais velhos, assim como 

variação no rendimento do óleo das sementes da espécie. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

influência do ambiente e período de armazenamento de sementes de andiroba no rendimento 

do óleo. Foram testados quatro ambientes de armazenamento de sementes de andiroba por um 

período de 12 dias. Registrou-se o rendimento do óleo após 30 dias em uma proveta graduada 

de 1000 mL comparando-o com as massas iniciais proveniente de cada ambiente de 

armazenamento. O rendimento do óleo de sementes provenientes do armazenamento em areia 

e água obtiveram maiores valores comparado ao proveniente de sementes armazenadas em 

natural e geladeira. Dessa forma o armazenamento das sementes influenciou no rendimento 

do óleo de andiroba. 

Palavras-chave: andiroba, sementes recalcitrantes, rendimento do óleo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Carapa guianensis Aublet é uma das espécies com grande potencial de exploração 

madeireira e não madeireira na Amazônia, sendo o seu nome comum (andiroba) atribuído a 

duas espécies (Carapa guianensis e Carapa procera) da família Meliaceae (TONINI et al., 

2009).  

O óleo da andiroba, extraído das sementes, tem demanda internacional e é utilizado 

para a iluminação, na confecção de sabão e velas, na indústria de cosméticos e na medicina 

popular, apresentando funções cicatrizantes, anti-inflamatórias, antihelmínticas e inseticida 

nas diversas comunidades do interior da Amazônia. O chá da casca e das folhas é utilizado no 

tratamento de infecções e de doenças da pele (FERRAZ et al., 2002; SHANLEY e MEDINA 

2005). Essa espécie pode produzir de 180 a 200 kg de sementes/ano que contêm 

aproximadamente 60% do óleo em massa (SILVA, 2005). 

Considerando a rica biodiversidade brasileira, sua enorme potencialidade no que diz 

respeito às plantas medicinais e a fim de incentivar a prática desse tipo de terapia pelos 

profissionais da saúde, no ano de 2006 foram publicadas duas políticas para o setor de plantas 

medicinais e fitoterápicos no Brasil. A primeira foi a Portaria Ministerial MS/GM nº. 971, e a 

segunda, o Decreto nº. 5.813 (BRASIL, 2006 a,b). Atualmente, o Ministério da Saúde possui 

uma lista com 71 nomes de plantas medicinais de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS), 

dentre elas a espécie Carapa guianensis Aublet. 

Dessa maneira, a utilização extensiva da andiroba não é somente pela propriedade de 

repelir insetos, mas também pelas propriedades medicamentosas e cosméticas (ORELLANA 

et al., 2004) e apesar da alta densidade da planta e do elevado interesse de mercado, ainda 

existe pouca informação sobre os aspectos econômicos e ecológicos acerca da colheita de 

sementes e do processamento do óleo de C. guianensis Aublet (PLOWDEN, 2004). 

 Mendonça e Ferraz (2007) relatam que o processo tradicional de extração do óleo de 

andiroba é longo e complexo. E em função das mudanças sociais associadas à praticidade de 

novas tecnologias de extração do óleo, como a prensa, têm contribuído para perda do 

conhecimento do processo tradicional em algumas comunidades, a qual é comumente 

transmitida pela oralidade dos mais velhos. 

O óleo extraído é muito sensível, pode ser solidificado em temperaturas abaixo de 

25°C, de coloração amarelo-claro, transparente, se altera facilmente após a extração. Suas 
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características físico-químicas também são modificadas, principalmente com relação ao índice 

de acidez, quando exposto ao Sol o índice de acidez pode ser intensificado podendo alcançar 

cerca de 90% (SILVA et al., 2011). Conforme Queiroz (2007), cada árvore de andiroba 

produz em média de 10 até 100 kg de sementes, onde o rendimento máximo é de 100 mL por 

quilo de semente. O peso de uma lata cheia de sementes possui cerca, de 11 kg contendo em 

média, 450 a 500 sementes de C. guianensis. Segundo os relatos, as extratoras podem extrair 

de um a cinco litros de óleo de uma lata cheia de sementes (MENDONÇA e FERRAZ, 2007). 

Dessa maneira, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a influência do ambiente e período de 

armazenamento de sementes de Carapa guianensis no rendimento do óleo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

O experimento foi conduzido no viveiro do Horto de plantas medicinais da Embrapa 

Amazônia Oriental, localizado no município de Belém, Pará, no período de julho a outubro de 

2014. O município localiza-se na região Norte do País, apresenta clima quente e úmido, com 

precipitação anual de 2.800 mm, temperatura média de 26oC e máxima de 31oC. O clima é do 

tipo Afi (quente e úmido), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

Amostra 

Foram selecionadas 360 sementes, sendo dividida em quatro amostras de 90 sementes, 

as quais foram armazenadas em bandejas plásticas e acondicionadas em ambiente de geladeira 

(± 8°C), água, areia branca e ao ambiente natural (±25°C) em períodos de 12 dias de 

armazenamento até a extração do óleo. 

Procedimento  

Após o armazenamento, as sementes foram lavadas em água limpa e cozidas em lata 

de alumínio de 18 litros (Figura 1A) por tratamento até amolecerem, aproximadamente por 1 

h de duração. Após o cozimento, as sementes foram armazenadas em uma bandeja de plástico, 

cobertas por jornal, por 30 dias de repouso (Figura 1B). Em seguida, todas as sementes foram 

abertas com uma faca, sendo retirada a massa do seu interior e inicialmente guardadas em um 

saco plástico de 2 litros para cada tratamento em um período de 3 dias (Figura 1C). Após esse 

período, a massa de cada tratamento foi depositada em uma bandeja e amassada manualmente 

até ficar homogênea, sendo, posteriormente, feito “bolinhas” ou “pão”, como é popularmente 

conhecido pelos extrativistas tradicionais, e disposta em uma calha do tipo PVC sob cobertura 

artesanal para o escorrimento do óleo (Figura 1D). Durante os 30 dias estabelecidos, o “pão” 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

137 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

foi amassado com as mãos duas vezes ao dia durante os primeiros 20 dias, e uma vez ao dia 

durante os 10 dias restantes do experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ana Paula Ribeiro Medeiros (2014) 

 

Coleta de dados 

O rendimento de produção do óleo da semente de andiroba foi realizado aos 30 dias 

com o auxílio de uma proveta graduada de 1.000 mL, sendo relacionado, posteriormente, com 

a massa inicial das sementes, cujo resultado foi expresso em porcentagem, isto é, volume 

(mL) de óleo por massa (g) da semente. 

 Análise de dados 

Os dados obtidos para a verificação do rendimento do óleo foram analisados pelo 

Software Microsoft Excel 2010.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento obtido das 90 sementes de C. guianensis, equivalentes a 1,64 kg de 

sementes processadas para cada ambiente de armazenamento, pode ser observado na Figura 2, 

onde o máximo rendimento em óleo foi obtido na condição de ambiente areia, resultando em 

155 mL e o menor de 50 mL para o armazenamento em ambiente natural. Ocorrendo uma 

relação inversa entre massa e volume para todos os ambientes.  

Essa diferença de rendimento, provavelmente possa estar relacionada ao conteúdo de 

água inicial da massa que decresceu conforme os métodos de exposição ao líquido, sendo o 

ambiente natural o mais vulnerável ao maior teor de umidade.  

Figura 1 – A) Cozimento das sementes. B) Armazenamento das sementes 

cozidas. C) Armazenamento das massas. D) Disposição das massas em forma de 

“bolinha” nas calhas. 
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Fonte: Ana Paula Ribeiro Medeiros (2014). 

As massas obtidas após o cozimento das sementes de C. guianenis apresentaram 

visualmente diferença de coloração (Figura 3) entre os ambientes nas quais as sementes foram 

submetidas, onde a massa retirada das sementes armazenadas no ambiente natural (25°C) 

apresentou coloração avermelhada em relação às outras oriundas dos demais 

armazenamentos. Mendonça & Ferraz (2007) relatam que no início da extração do óleo a 

massa de andiroba apresenta cor bege a rosa claro e no final da extração, aproximadamente 

por 30 dias, apresenta uma cor marrom que ao ser amassada esfarela nas mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ana Paula Ribeiro Medeiros (2014). 

Figura 2 – Relação entre a massa (kg) e rendimento (mL) de 

óleo de andiroba obtido de diferentes ambientes de 

armazenamento. 
 

Figura 3- Coloração da massa de andiroba proveniente de 

sementes armazenadas em diferentes ambientes. 
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Quanto ao óleo obtido, foi observada uma diferença na coloração do óleo extraído das 

sementes oriundas do ambiente água, o qual apresentou coloração mais forte em relação aos 

óleos extraídos das sementes armazenadas no ambiente areia, natural e geladeira (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ana Paula Ribeiro Medeiros (2014)  

 

4. CONCLUSÕES  

As condições e período de armazenamento de sementes de C. guianensis exercem 

influência no seu rendimento, apresentando maior volume de óleo em maior peso mássico.  
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RESUMO 

 

Na produção de polpa de maracujá há uma grande quantidade de albedo, o qual é rico em 

nutrientes e substâncias pécticas podendo servir para a elaboração de doces. O presente artigo 

tem como objetivo obter um biscoito aproveitando o albedo do maracujá, adoçado com 

açúcares alternativos avaliando sua aceitabilidade entre consumidores. O biscoito foi 

elaborado a partir de uma formulação com a utilização do albedo utilizando açúcares 

distintos, os quais foram o açúcar ( sacarose), a sucralose e o mel.Dessa forma, o albedo foi 

processado e incorporado aos demais ingredientes. Em seguida, as amostras foram submetidas 

à análise sensorial sendo avaliadas pelo teste de aceitabilidade por meio de uma Escala 

Hedônica estruturada de 9 pontos, que variava de 1-“desgostei muitíssimo” a 9-“gostei 

muitíssimo” , respectivamente. Os dados da análise sensorial de aceitação foram avaliados 

através da análise de variância (ANOVA), abstraindo-se as médias e comparadas pelo teste de 

Tukey, com 5% de significância.  

 

Palavras-chave: Biscoito, albedo, açúcares alternativos. 
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1. INTRODUÇÃO 

           Atualmente, os consumidores estão mais exigentes buscando uma alimentação mais 

saudável, principalmente por alimentos funcionais. Onde, os alimentos sejam enriquecidos 

com substâncias isoladas de alimentos que possuam propriedades funcionais, que influenciam 

em atividades fisiológicas ou metabólicas (COSTA et al., 2014). 

O maracujazeiro (Passiflora edulis) é uma cultura difundida em todo Brasil, tanto pelas 

condições edafoclimáticas favoráveis, quanto pela aceitação dos frutos para o consumo in 

natura e para a indústria de polpa de frutas. O Brasil é um dos maiores produtores e 

consumidores de maracujá no mundo, com uma produção média estimada em 2009 de 

718.798 toneladas, sendo as regiões sudeste e nordeste responsáveis por mais de 81% da 

produção nacional (DIAS et al., 2011). 

Muitas propriedades funcionais da casca do maracujá têm sido estudadas nos últimos 

anos, principalmente, àquelas relacionadas com o teor e tipo de fibras presentes. A casca do 

maracujá é composta pelo flavedo (parte com coloração) e albedo (parte branca), sendo este 

rico em pectina, espécie de fibra solúvel que auxilia na redução das taxas de glicose no 

sangue, fonte de niacina (vitamina B3), ferro, cálcio, e fósforo. Em humanos, a niacina atua 

no crescimento e na produção de hormônios, assim como, previne problemas 

gastrointestinais.  

Os minerais atuam na prevenção da anemia (ferro), no crescimento e fortalecimento 

dos ossos (cálcio) e na formação celular (fósforo). Quanto à composição de fibras, a casca do 

maracujá constitui produto vegetal rico em fibra do tipo solúvel (pectinas e mucilagens), 

benéfica ao ser humano.  

Ao contrário da fibra insolúvel (contida no farelo dos cereais) que pode interferir na 

absorção do ferro, a fibra solúvel pode auxiliar na prevenção de doenças (CORDOVA, et al 

2005). 

O albedo do maracujá não pode ser considerado como resíduo industrial, uma vez que 

suas características e propriedades funcionais podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 

novos produtos como, por exemplo, na elaboração de biscoitos. 

           Segundo a Resolução- CNNPA n° 12, de 1978 do D.O de 24/07/1978 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, o biscoito ou bolacha é o produto obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas 

fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias.  
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 Quanto a classificação os biscoitos ou bolachas classificam-se de acordo com o 

ingrediente que o caracteriza ou forma de apresentação, no caso de biscoitos ou bolachas 

doces são produtos que contêm açúcar, além das substâncias normais nesse tipo de produtos. 

           Tendo como componentes essenciais a farinha e a água, para a elaboração das massas, 

também são adicionados vários outros como: gordura, açúcares, fermento, ovos, leite, 

aromatizantes e corantes que propiciam as características dos vários tipos de produtos 

comerciais.  

 As modificações das massas dependem dos componentes usados, ocorrendo em 

fases: na primeira, durante o tratamento mecânico dos ingredientes a frio, destinado à 

homogeneização da mistura, à formação de emulsões de lipídios, proteínas e água, 

solubilização de açúcares e crescimento a frio (aumento de volume); na segunda fase, há 

transformações provocadas pelo efeito do calor durante o cozimento das massas: desnaturação 

de proteínas, gelificação parcial ou total do amido, crescimento da massa, reação de Maillard, 

caramelização e diminuição da água livre. É nessa fase que obtemos a formação dos aromas e 

das estruturas características (BOBBIO, 2001). 

Consoante Lopes et al. (2012) o mel é um xarope muito especial (e caro), usado 

particularmente para assados pelo seu aroma. A composição e o aroma variam conforme as 

espécies de flores visitadas pelas abelhas. É uma alternativa para substituir o açúcar além de 

ser um produto que não passapor rigorosos processamentos industriais, além de agregar valor 

nutricional quando adicionado aoutros alimentos, como biscoitos, bolos, pães. 

O mel além de ser um adoçante natural e fonte de energia, apresenta efeitos 

imunológicos, antibacteriano, antiinflamatório, analgésico, sedativo, expectorante e 

hiposensibilizador. É produzido a partir do néctar e outras exsudações naturais das plantas que 

são coletadas, processadas e armazenadas pelas abelhas (SOUZA et al., 2004). 

A sucralose (edulcorante artificial), dentre todos os edulcorantes, apresenta o perfil de 

sabor mais semelhante ao do açúcar, sem apresentar o indesejável aftertast amargo/metálico, 

além de possuir boa estabilidade em altas e baixas temperaturas e poder adoçante de 

quatrocentas a mil vezes maior do que a sacarose (açúcar). Avaliada por quinze anos, foram 

realizados por volta de cento e quarenta estudos em animais e humanos, concluindo que não 

apresenta efeitos teratogênicos, toxicidade ou carcinogenicidade (BORTOLOZO; 

QUADROS, 2007) 
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             Nas últimas décadas é cada vez maior a procura por produtos à base de frutas, devido, 

principalmente, à presença de vitaminas A e C, e de fibras, que, por sua vez, têm sido 

associadas à prevenção de doenças como o câncer, distúrbios coronários e excesso de 

colesterol (CARNEIRO et al., 2009). Paralelamente, observa-se também uma forte tendência 

da indústria alimentícia brasileira pela elaboração de alimentos e bebidas sem açúcar e de 

baixo teor calórico devido ao interesse dos consumidores em estilos de vida mais saudáveis. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo obter um biscoito elaborado 

com o albedo do maracujá adoçado com açucares alternativos, avaliando a aceitação do produto 

por meio de uma análise sensorial com o intuito de agregar valor, melhorando as qualidades 

nutricionais do biscoito. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA 

2.1 MATERIAIS 

        Para a elaboração dos biscoitos foram utilizados os seguintes ingredientes: farinha de 

trigo, albedo do maracujá, manteiga, leite, baunilha, sal e os açucares alternativos a sacarose 

(açúcar), o mel e a sucralose, esses componentes foram obtidos em supermercado local. 

2.2 ELABORAÇÃO DOS BISCOITOS 

          Os biscoitos foram produzidos no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado 

do Pará (UEPA), sendo elaboradas três diferentes formulações a primeira utilizando o mel, a 

segunda a sucralose e a terceira com a sacarose (formulação padrão). As quantidades para 

cada ingrediente foram obtidas a partir de uma formulação que utiliza a farinha de trigo como 

base para a determinação das porcentagens dos demais ingredientes adicionados à massa. 

Inicialmente os maracujás foram higienizados com água clorada e enxaguados com 

água corrente. A retirada do albedo foi realizada manualmente com o auxílio de facas aço 

inoxidável e tabuas de plástico devidamente higienizadas e esterilizadas, em seguida foram 

triturados em liquidificador da marca Mondial Power 2i 400 W e depois em cutter da marca 

Sire de 220 W.  

Na etapa de mistura, os ingredientes foram pesados em balança analítica Tipo 

SHIMADZU AY 220. Primeiramente, foram misturados o açúcar, a manteiga, o leite e a 

baunilha, posteriormente o sal, o albedo e a farinha. O mesmo procedimento foi utilizado para 

os biscoitos com mel e sucralose. Depois os biscoitos foram moldados e assados por 10 

minutos em uma temperatura de 160°C em forno industrial. 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

145 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial dos biscoitos foi realizada na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Parque das Palmeiras, no município de Marituba- PA, com um grupo de 60 

provadores não treinados, os quais eram alunos do ensino fundamental, na faixa etária entre 

14 a 16 anos de ambos os sexos que receberam orientações especificas sobre os testes antes de 

serem submetidos a eles.  

Os provadores receberam três amostras, uma de cada biscoito feito com os açúcares 

alternativos e o albedo, dispostos em recipientes descartáveis de cor branca, codificados com 

números aleatórios de três dígitos. Receberam também uma ficha resposta contendo uma 

escala hedônica estruturada de 9 pontos (abrangendo de “desgostei muitíssimo” a “gostei 

muitíssimo”) para avaliação da impressão global. A análise sensorial foi realizada seguindo as 

normas analíticas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ, (2004). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do teste de aceitabilidade utilizando a escala hedônica estruturada de nove 

pontos, os resultados foram avaliados conforme os valores das médias das notas obtidas pela 

análise de variância (Tabela 1). 

Tabela 1 –Resultados das médias em função dos 60 julgadores para cada formulação de biscoito. 

Formulações Média 

F1 6,8a 

F2 6,9a 

F3 5,3b 

Fonte:Autores(2015). 
 

De acordo com os dados da Tabela 1, os resultados da análise de variância aplicada ao 

teste de escala hedônica estruturada, de biscoitos elaborados com açúcares alternativos e 

albedo de maracujá, observou-se que os biscoitos da amostra F1(padrão) e F2 não 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) em relação ao biscoito F3, demonstrando que as 

mesmas apresentaram uma favorável avaliação sensorial em comparação a amostra F3. 

Tais resultados indicam uma boa aceitação dos biscoitos com o açúcar e a sucralose. 

Isso se deve às semelhanças de características com a sacarose, uma vez que é o único 

edulcorante derivado do açúcar (FERREIRA et al. 2009; GRANADA et al. 2005). 

4. CONCLUSÕES  

          A partir do teste sensorial realizado pode-se observar que o biscoito elaborado com o 

albedo do maracujá apresentou boa avaliação pelos provadores, em relação a formulação dos 
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biscoitos elaborada utilizando o mel, como açúcar alternativo, não foi bem aceita, apesar disso 

os elaborados com açúcar e os com a sucralose obtiveram favorável aceitação.  

A sucralose tem como uma de suas qualidades, que ela pode ser utilizada como açúcar, 

sem perder a sua semelhança com o mesmo, mesmo quando é exposta à temperatura elevada, 

além de ser um adoçante não calórico podendo ser consumido por todos, com isso poderia ser 

benéfica a substituição do açúcar pela sucralose. Já o mel, ainda que possua algumas 

propriedades relevantes, o sabor do biscoito não foi agradável ao paladar dos provadores 

devido não ter alcançado doçura suficiente. 
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RESUMO  

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) apresentam potenciais riscos para saúde pública e 

meio ambiente, se este for gerenciado de forma inadequada.  A partir desse segmento 

objetivou-se verificar aspectos do gerenciamento dos RSS da Região Norte do Brasil. Através 

de pesquisas bibliográficas e banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE realizou-se um estudo descritivo e exploratório.  O trabalho foi desenvolvido também 

a partir da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, onde foram reproduzidas 

tabelas que contêm informações relacionadas à coleta, processamento e disposição de 

resíduos sólidos de serviços de saúde na região norte.  Segundo o IBGE, o objetivo é 

averiguar as condições de saneamento básico de todos os municípios da região norte através 

dos órgãos públicos e privados destes setores, admitindo uma avaliação sobre a oferta e a 

qualidade dos serviços prestados, além de permitir análises das condições ambientais e suas 

implicações diretas com a saúde e a qualidade de vida da população. Assim, o presente estudo 

faz uma correlação com o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e a legislação 

vigente. Devido sua periculosidade alguns resíduos gerados pelos órgãos de saúde, que 

possuem características infectocontagiosas podem vir a ocasionar sérios riscos a saúde e 

comprometer o bem-estar da população,no estado do Pará, por exemplo, 52 municípios não 

estão cotados com coleta e recebimento de RSS sépticos, seguido do Pará, está Tocantins que 

de 139 municípios apenas 107 alegam fazer coletar ou receber os resíduos de saúde.  Esses 

números ainda mostram o quanto à região norte ainda deve avançar no quesito saneamento 

básico. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento. Resíduos. Saúde pública. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O crescente processo de urbanização trouxe consigo problemas de caráteres 

econômicos, sociais e ambientais, manifestando claramente a falta de implementação de 

políticas públicas capazes de sanar ou ao menos minimizar as dificuldades encontradas pelo 

crescimento desordenado da população.  

 Um dos grandes problemas relacionados ao forte movimento da urbanização é um 

aumento proporcional na geração de resíduos sólidos e a gestão desses ainda é um grande 

desafio para a sociedade. Dentro da conjuntura de geração de resíduos, se encontra a 

problemática relacionada a resíduos de serviços de saúde (RSS). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, na Resolução CONAMA n°05 de 1993, 

estabelece que os resíduos de serviço de saúde sejam aqueles originários de qualquer natureza 

médico-assistencial humana ou animal, interligadas a atividades farmacológicas, de centro de 

pesquisas, medicamentos e etc. 

Assim, os resíduos de serviços de saúde (RSS), quando manipulados inadequadamente 

pelos órgãos geradores, apresentam riscos potenciais ao meio ambiente e à vida de forma 

geral, uma vez que possuem características biológicas, físicas e químicas que podem alterar o 

meio.  

Um grande volume de resíduos de serviço de saúde é gerado diariamente por hospitais, 

farmácias, clínicas médicas, laboratórios, clínicas odontológicas, consultórios, ambulatórios, 

clínicas veterinárias. Ocasionando preocupação quando a destinação final. 

Um adequado sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos em um órgão de saúde 

permite controlar e reduzir com segurança e economia os riscos para a saúde pública e meio 

ambiente ocasionados pelos RSS e desse modo minimizar os impactos desde o ponto de 

origem até o seu destino final.  

No entanto, para alcançar esta finalidade, é necessário que o sistema de gerenciamento 

de resíduos inclua atitudes a serem adotadas, desde a coleta, - onde deverá ser feita uma 

segregação como parte fundamental de minimização de resíduos infecto contagiosos, como 

forma de não contaminar os operantes e o meio ambiente, até o seu destino final. De acordo 

com a NBR 10004 da ABNT (1987), a resolução CONAMA 283 de 2001 e a RDC 33/33 da 

ANVISA (2003), os RSS necessitam de técnicas para seu manuseio, desde a segregação até o 

descarte final, após receberem tratamento. 
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A deficiência de informações sobre o assunto é um dos principais motivos para a falta 

de projetos bem elaborados que norteiem o setor. Particularmente os resíduos dos serviços de 

saúde merecem atenção especial em suas fases de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, em consequência dos riscos 

graves e imediatos que podem oferecer, principalmente no quesito infectocontagioso. 

O que se deve levar em consideração é que nos municípios brasileiros, apesar da 

implantação de sistemas de gerenciamento de RSS, poucos manipulam estes resíduos 

adequadamente. Grande parte dos sistemas possuem carências e, além disso, muitos 

municípios dão ênfase apenas em hospitais e postos de saúde. Dentro desse contexto, o 

presente estudo vem analisar a quantificação dos municípios da região norte quanto à coleta 

e/ou destinação final desse tipo de resíduos. 

2. METODOLOGIA  

A metodologia empregada na elaboração da pesquisa compreendeu uma comparação 

quantitativa entre os estados da região norte no que se refere à geração e destinação final dos 

resíduos de serviço de saúde. Para dá objetividade a literatura, fez-se uso do método analítico-

descritivo, utilizando como estratégia metodológica o levantamento bibliográfico e 

documental em obras de maior relevância sobre o tema abordado, através do banco de dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE realizou-se o estudo, bem como a 

consideração das normas da legislação vigente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) № 358/2005, NBR’s e RDC 

306/04. 

 O estudo se apresentará de modo que todos os órgãos públicos e entidades privadas 

cadastrados na região norte possam ser parte importante da averiguação de dados. Serão 

realizadas coletas de dados referentes a informações como segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos municípios da região 

norte do país.  

O gerenciamento e a pesquisa é um instrumento que tem por objetivo minimizar ou até 

mesmo impedir efeitos contrários, tanto do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional, 

de um determinado processo. E a maneira mais apropriada de se chegar a este objetivo é por 

meio da análise de risco, possibilidade que serve para identificar os pontos mais suscetíveis do 

processo, que possibilitem a ocorrência de riscos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os resíduos sólidos apresentam-se como os resíduos produzidos nas atividades 

cotidianas dos diversos serviços que se prestam, como por exemplo, em um estabelecimento 

de saúde são produzidos vários tipos de resíduos, os quais são gerados em uma escala 

considerável, alguns com características biológicas que podem representar riscos à saúde da 

comunidade e ao meio ambiente. Necessitando de um tratamento adequado, de forma que se 

assegure aos órgãos de serviços de saúde controlar e reduzir, com segurança e economia, os 

riscos potenciais aliados aos resíduos.  

Segundo Bidone et al. (2001) os RSS possuem potenciais de risco: 

(...)em função da presença de materiais biológicos capazes de causar infecção, 

produtos químicos perigosos, objetos pérfuro-cortantes efetiva ou potencialmente 

contaminados, e mesmo rejeitos radioativos, que requerem cuidados específicos de 

acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta, tratamento e disposição final. 

A grande preocupação ligada à manipulação desses resíduos se dá pelo risco de 

contaminação do meio ambiente e de uma infecção hospitalar do operante. Mesmo os 

resíduos de serviço de saúde apresentando baixa porcentagem quando comparado aos demais, 

requerem atenção especial, uma vez que são potencialmente contaminantes. 

Assim, os principais problemas vinculados aos RSS são em relação à segurança das 

pessoas que trabalham com os resíduos, desde a geração até o destino final, principalmente 

pela falta de treinamento dos operantes; e do ponto de vista social, a busca das prefeituras em 

dar um destino mais apropriado a seus RSS, para não prejudicar o meio ambiente e a 

população (BIDONE et al., 2001). Apenas 30 a 35% dos RSSS recebem tratamento adequado 

no país. 

Günther et al. (2004) destacam que: 

No Brasil, ainda hoje é comum à utilização de um sistema único para lidar com 

todos os tipos de Resíduo de Serviços de Saúde (RSS), o que geralmente resulta no 

tratamento da totalidade deles como se fossem comuns, embora a legislação 

estabeleça que, quando os resíduos infectantes forem misturados aos comuns, todo 

resíduo deve ser tratado como infectante. Ressalta-se ainda que esta situação ocorra 

porque, por maior que seja o empenho em tratar todo o lixo como infectante, a 

grande quantidade de resíduos resultantes acaba por inviabilizar técnica ou 

financeiramente um sistema adequado. 

Desse modo, é de extrema importância a realização do levantamento censitário de RSS 

que é utilizado para a obtenção dos dados da pesquisa, afim de que todos os órgãos públicos e 

entidades privadas cadastrados na região norte do país possam ser investigados.  Em 1989 
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deu-se início a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), logo depois ocorreu nos 

anos de 2000 e 2008. Segundo o IBGE, o objetivo é averiguar as condições de saneamento 

básico de todos os municípios da região norte através dos órgãos públicos e privados destes 

setores, admitindo uma avaliação sobre a oferta e a qualidade dos serviços prestados, além de 

permitir análises das condições ambientais e suas implicações diretas com a saúde e a 

qualidade de vida da população. 

Na referida pesquisa do IBGE contatou-se o segmento de “Manejo de Resíduos 

Sólidos”, a qual contém informações relacionadas à coleta, transporte e destino final de 

resíduos sólidos. Dentro dessa conjuntura, é possível empregar resíduos de todos os setores, 

inclusive resíduos de serviços de saúde sépticos da região norte do Brasil. 

Assim, foi possível coletar informações a partir de dados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico, o qual foi elaborado tabela, referente ao gerenciamento dos resíduos de 

serviço de saúde sépticos. Na tabela encontram-se informações sobre a quantidade de 

municípios possuem coleta e/ou recebimento de RSSS. 

Tabela 1 - Município com coleta e/ou recebimento de resíduos de serviços de saúde sépticos e locais 

onde são depositados. 
 

 

 

Unidades 

Federativas 

 

 

 

 

 

Municípios 

 

 

 

Total 

Com coleta e/ou recebimento de RSSS sépticos 

 

 

Total 

Locais nesse município para a disposição do resíduo 

 

Total 

Forma de disposição dos resíduos no solo do município 

Em 

conjunto 

com os 

demais 

resíduos 

Sob controle, 

em aterro 

convencional, 

junto com os 

demais 

resíduos. 

Sob 

controle 

em aterro 

da 

prefeitura 

para 

resíduos 

especiais. 

Sob controle 

em aterro de 

terceiros para 

resíduos 

especiais. 

Outra 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 

Roraima 

Pará 

Amapá 

Tocatins 

52 

22 

62 

15 

143 

16 

139 

31 

20 

39 

02 

91 

14 

107 

21 

19 

37 

01 

81 

12 

104 

06 

13 

13 

01 

58 

07 

51 

03 

01 

08 

- 

02 

01 

20 

03 

05 

10 

- 

14 

02 

17 

01 

- 

- 

- 

01 

- 

04 

10 

- 

07 

- 

06 

02 

14 

 Fonte: IBGE. Adaptado.  
 

Na Tabela 1 pode-se identificar o total de municípios existentes em toda a região 

norte, e quantificar a prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos de serviço de 

saúde em cada um deles. É possível notar que ainda existe uma discrepância grande na 

quantidade de municípios existentes, com as coletas de resíduos oferecidos pelos mesmos.  
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No estado do Pará, por exemplo, 52 municípios não estão cotados com coleta e 

recebimento de RSSS sépticos, seguido do Pará, está Tocantins que de 139 municípios apenas 

107 alegam fazer coletar ou receber os resíduos de saúde. As menores diferenças encontradas 

foram no Amapá e no Acre, que apenas duas cidades em cada estado, não entraram na 

pesquisa como coletora ou receptora de resíduos de saúde. 

É importante salientar que tanto a RDC nº 306/04 da ANVISA quanto o CONAMA nº 

358/05 determinam que cabe aos estabelecimentos de saúde em operação ou a serem 

implantados, a elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com a legislação vigente. O PGRSS é um documento 

que aponta as ações e medidas a serem adotadas quanto ao manejo dos RSS, levando em 

consideração suas características e riscos, bem como as ações de proteção à saúde pública e 

ao meio ambiente. Este documento em consonância com a Resolução CONAMA № 358/05 é 

parte complementar do processo de licenciamento ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES  

Através do estudo realizado, foi possível verificar que os resíduos de serviço de saúde 

são riscos potenciais para o meio ambiente e para a sociedade, se estes forem gerenciados de 

maneira inadequada.  Verificou-se também que apesar de existirem legislações ambientais 

vigentes, a grande maioria dos municípios não executam coleta e destinação final desses 

resíduos e se realizam muitas vezes não atendem os padrões adequados determinados por 

órgãos como a ANVISA e o CONAMA. 

Portanto, é necessário alterar o cenário atual afim de reduzir os impactos ocasionados 

pelos RSS tanto à saúde pública quanto ao meio ambiente. Para que isso ocorra é necessário 

um trabalho integrado entre todos os segmentos da sociedade, sempre buscando relacionar os 

órgãos competentes com a comunidade, desenvolvendo trabalhos como a implementação de 

programas que incentive os estabelecimentos de saúde a se adequarem as normas, afim de 

obter-se um bem estar comum, realizando treinamento aos operantes de RSS que sensibilize e 

oriente adequadamente o acompanhamento de todo o processo de gerenciamento dos referidos 

resíduos, da geração até a disposição final.  

Logo, é fundamental a criação de um programa de educação dirigido às autoridades 

municipais, os estabelecimentos de coleta de resíduos, aos centros de saúde, a comunidade e 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

154 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

aos operantes de resíduo que necessitam de atenção especial para a proteção de sua saúde e 

inserção no contexto de mercado de trabalho e de ascensão social.  
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RESUMO 

 

Os pescadores artesanais apresentam um conhecimento ecológico sobre o ambiente, sua fauna 

e flora, ao realizarem cotidianamente a atividade de pesca e interagirem com esse ambiente. 

Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar os aspectos etnoecológicos dos pescadores 

do município de Viseu, litoral nordeste do estado do Pará a respeito de pequenos cetáceos 

com ocorrência nesse litoral, buscando também o conhecimento a respeitos das interações 

operacionais e capturas incidentais desses animais. Para isso, foram realizadas 20 entrevistas 

semi-estruturadas com os pescadores do município. Todos os pescadores entrevistados 

afirmaram ter visto pelo menos uma espécie de cetáceo na região. Cinco espécies de cetáceos 

foram identificadas pelos pescadores: boto-cinza (90,0%), golfinho-nariz-de-garrafa (10,0%), 

golfinho-de-dentes-rugosos (10,0%), orca (10,0%) e o golfinho-pintado-do-atlântico (5,0%). 

A relação entre os cetáceos e os pescadores foi considera como indiferente para 55,0% dos 

entrevistados, no entanto, 20,0% afirmaram ser uma interação favorável ao pescador e, 15,0% 

dos entrevistados afirmaram que os animais podem prejudicar a pescaria. Duas espécies de 

botos foram capturadas pelos entrevistados. A espécie Sotalia guianensis foi captura acidental 

por 80,0% dos pescadores e a espécie Tursiops truncatus por 20,0% dos entrevistados, com 

capturas em redes de emalhe e suas variantes. O conhecimento a respeito das interações entre 

a pesca e esses animais pode contribuir para o aperfeiçoamento das artes de pesca, de modo a 

reduzir as capturas incidentais nos petrechos pesqueiros e maximizar e otimizar o 

desenvolvimento dessa atividade, bem como contribuir para conservação desses animais na 

região. 

 

Palavras-chave: Conhecimento ecológico. Interações Operacionais. Ordem Cetacea.  
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1. INTRODUÇÃO 

A pesca artesanal tem sido desenvolvida por comunidades consideradas tradicionais. 

Elas detêm um conhecimento etnobiológico e etnoecológico, relacionado tanto aos recursos 

aquáticos, quanto terrestres, ao explorarem diversos ambientes sejam eles de água doce, 

estuarinos e/ou marinhos (Hanazaki, 2001). O conjunto desses conhecimentos pode ser 

reconhecido como conhecimento ecológico tradicional, indígena, nativo ou mesmo local, 

dependendo do grupo foco do estudo (Toledo, 2002; Berkes, 2008). 

A relação entre os pescadores e esses ambientes é de fundamental importância para se 

compreendê-los melhor, podendo também auxiliar na conservação da biodiversidade nos 

ambientes aquáticos. O estudo da interação de cetáceos com a atividade de pesca constitui um 

dos temas mais importantes no que diz respeito à conservação e manejo desses mamíferos 

aquáticos, os quais têm sofrido vários impactos por conta de capturas incidentais na pesca 

artesanal.  

As interações entre os cetáceos e as atividades pesqueiras podem ser classificadas 

como operacionais e/ou ecológicas. Interações operacionais são aquelas que envolvem a 

relação entre os cetáceos e os artefatos/equipamentos de pesca, e as interações ecológicas são 

aquelas que envolvem a relação entre os cetáceos e os pescadores. Tais interações podem 

apresentar efeitos positivos, negativos ou neutros tanto para os homens quanto para os 

cetáceos envolvidos (Alarcon, 2006; Berveton, 1985). 

As interações positivas entre os cetáceos e a pesca podem ocorrer quando animais 

beneficiam a atividade pesqueira, ao encurralarem o peixe em direção à praia ou ao petrecho 

de pesca, facilitando sua captura, ou ao indicarem o pescador onde estão os cardumes etc. 

Entretanto, as interações negativas ocorrem quando os cetáceos prejudicam o 

desenvolvimento da pesca ao espantarem os cardumes, ao capturarem os peixes dos petrechos 

de pesca, ao danificarem os artefatos pesqueiros ou quando os animais são capturados 

acidentalmente (Brito, 2012; Oliveira et al., 2015; Rodrigues et al., 2015). 

Não se sabe ao certo quando se iniciaram as interações entre os cetáceos e os seres 

humanos. Provavelmente tais interações passaram a ocorrer nos primeiros momentos em que 

as espécies passaram a coexistir e ocupar os mesmos ambientes. De acordo com Barreto 

(2004), os registros de interação entre cetáceos e os homens são bastante antigos e antecedem 

a exploração comercial das baleias. O autor afirma que mesmo antes de serem explorados 
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comercialmente, os cetáceos foram explorados para subsistência. Tal informação pode 

explicar o fato de alguns pescadores ainda hoje, mesmo que de forma clandestina, continuem 

a capturar pequenos cetáceos para o consumo próprio. 

As capturas incidentais de botos e golfinhos têm ocorrido em diferentes artes de pesca. 

O emalhe em redes bem como em espinheis tem ocorrido nas regiões norte (Martins, 2011; 

Brito 2012), nordeste (Monteiro-Neto et al., 2000; Meirelles et al., 2006), sudeste (Di 

Beneditto, 2003; Moura et al., 2009) e sul do Brasil (Przbylski; Monteiro-Filho, 2001), o que 

pode estar causando sérios impactos as populações desses cetáceos ao longo do litoral 

brasileiro. 

Considerando os fatos apresentados, o presente estudo teve por objetivo descrever o 

conhecimento ecológico local dos pescadores artesanais do município de Viseu (PA), quanto 

às populações de pequenos cetáceos no litoral paraense, bem como mensurar a ocorrência ou 

não de interações operacionais e capturas acidentais desses animais durante a atividade 

pesqueira. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O litoral do estado do Pará é formado por uma linhade costa extremamente recortada, 

com a presença de inúmeros furos e canais sinuosos que separam ilhas ao longo da costa 

coberta por extensos manguezais (Lima et al., 2001). As características do litoral 

proporcionam o desenvolvimento de um ambiente de alta energia, dominado por macromarés 

semidiurnas com amplitudes variando de 4 a 6 m (DHN, 1995).  

O clima da região é caracterizado por ser quente e úmido, com estação seca 

prolongando-se de junho a novembro, e um período chuvoso bem acentuado, com fortes 

chuvas nos demais períodos do ano (dezembro a maio), apresentando pluviosidade média 

anual variando de 2.500 a 3.000 mm e umidade relativa do ar entre 80 e 91% (Martorano et 

al., 1993). 

A área de estudo abrangeu o município de Viseu (01º11'48"S,46º08'24" W), sede da 

Colônia de Pescadores Z-21. O município está localizado na microrregião do salgado e meso 

região do nordeste paraense, distante cerca de 307 km de Belém, capital do estado do Pará 

(Figura 1). O município possui uma população de aproximadamente 56.716 habitantes e uma 

área de 4.915.073 km2 (IBGE, 2010). 
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Figura 1 – Localização do município de Viseu no litoral do estado do Pará. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

2.2. COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS  

A coleta dos dados foi realizada através da realização de entrevistas com pessoas que 

desenvolvem ou desenvolveram a pesca no município de Viseu (PA), sede da Colônia de 

Pescadores Z-21. Inicialmente a equipe técnica do Projeto “Nem tudo que cai na rede é peixe” 

entrou em contanto com o presidente da colônia de pescadores do município, informando que 

estaria desenvolvendo um trabalho junto aos pescadores da região, solicitando, portanto, a 

anuência da colônia quanto a realização do presente estudo.  

Como a colônia se encontra dentro da ResEx Marinha Gurupi-Piriá, para a coleta de 

dados foi solicitada a autorização para atividades com finalidade científica dentro de 

Unidades de Conservação Federais junto ao Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade – SISBIO / ICMBio, autorização concedida pelo Número: 50651-1/2015. 

O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada, onde constavam tanto questões 

abertas como fechadas permitindo a coleta de informações de diversa natureza. Os pescadores 

foram abordados individualmente em suas residências e no terminal pesqueiro do município. 

Vinte entrevistas foram realizadas durante o mês de agosto de 2015, com duração média de 30 

minutos cada. 

Obtendo o interesse em participar do estudo, os entrevistadores explicavam para seus 

informantes a finalidade do trabalho e informavam que os dados obtidos durante a entrevista 

serviriam apenas para fins acadêmicos e científicos, garantindo o anonimato e sigilo dos 

informantes. Ao final da entrevista, solicitava-se que os entrevistados assinassem o Termo de 
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Autorização Livre e Esclarecida dandociência de que foram totalmente esclarecidos quanto à 

pesquisa e que autorizavam sua participação nela. 

No roteiro de entrevistas foram obtidas informações sobre o conhecimento ecológico 

dos entrevistados quanto às espécies de pequenos cetáceos com ocorrência na região, 

descrição e identificação dos animais através de imagens, número de animais observados, 

período de ocorrência, presença de filhotes, tipo de alimentação, interação com a pesca, 

captura incidental e destino das capturas.  

As perguntas contidas nas entrevistas foram formuladas de acordo com os objetivos do 

estudo, em conformidade com os dados levantados na literatura (Brito, 2012; Oliveira et al., 

2015; Rodrigues et al., 2015). Depois de coletados, os dados foram sistematizados em 

planilha no programa Microsoft Office Excel 2010 para análises quantitativas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A observação de pequenos cetáceos (botos e golfinhos) foi confirmada por todos os 

pescadores, os quais apenas 40,0% classificaram-nos como mamíferos, 45,0% com peixes, os 

demais não souberam responder. A classificação desses animais como peixes por parte dos 

pescadores pode estar associada ao hábito aquático e ao formato anatômico dos cetáceos 

similares ao dos peixes. O mesmo também foi registrado por Rodrigues et al. (2015), onde 

45% dos pescadores entrevistados no município de Marabá (PA) consideraram os botos cinza 

e rosa como sendo peixes e não mamíferos aquáticos. 

Através dos relatos dos pescadores e identificação dos animais em imagens, foi 

possível identificar a presença de cinco espécies na região: boto-cinza (Sotalia guianensis 

Van Bénéden, 1864) observado por 90,0% dos pescadores; golfinho-nariz-de-garrafa 

(Tursiops truncatus, Montagu, 1821), golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis Cuvier 

in Lesson, 1828) e orca (Orcinus orca Linnaeus, 1758) observados por 10,0% dos 

entrevistados e o golfinho-pintado-do-atlântico (Stenella frontalis Cuvier, 1829) observado 

por um único pescador (5,0%), podendo um mesmo pescador ter identificado mais de uma 

espécie na região. Espécies essas que têm sido registradas no litoral do estado do Pará 

(Martins, 2011; Brito, 2012; Oliveira et al., 2015). 

Diversas foram as denominações dadas a espécie Sotalia guianensis, sendo conhecido 

como boto cinza, boto preto, pretinho e tucuxi. A espécie foi descrita com coloração “cinza 

com branco”, “cinza com rosa”, “barriga rosa e costa preta”, podendo atingir entre um a três 

metros de comprimento e peso de 30 a 150 kg. Essas informações corroboram com a 
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descrição fornecida por Silva e Best (1996), Brito (2012) e Oliveira et al. (2015) ao considerar 

a espécie com uma coloração diferenciada entre o dorso (mais escuro: cinza ou preto) e o 

ventre do animal (mais claro: branco, rosado ou avermelhado). 

O boto-cinza foi comumente observado pelos pescadores tanto durante o período 

menos chuvoso, quanto mais chuvoso da região Amazônica. A espécie apresenta gregarismo, 

sendo observados grupos sociais com cerca de 10 a 50 indivíduos, inclusive com a ocorrência 

de filhotes no grupo. Esses animais podem ser vistos no rio principal, praia, estuário/baía e em 

alto mar, conforme relatos dos entrevistados. Brito (2012) registrou que o boto-cinza tem sido 

observado por pescadores ao longo de todo o ano no litoral paraense, sendo comum a 

observação de grupos sociais com 10 a 20 indivíduos, corroborando com os dados 

apresentados nesse estudo. 

De acordo com os pescadores os botos têm se alimentado único e exclusivamente de 

peixes, sendo consumidos bagres, sardinhas, caícas, tainhas, bandeirados, cangatás e 

pratiqueiras. Sendo que, alguns pescadores informaram que os cetáceos podem se alimentar 

de mais de uma espécie de peixe. 

Dos pescadores entrevistados, a maioria informou já ter ocorrido algum tipo de 

interação com botos/golfinhos durante a atividade de pesca (85,0%) e somente 15,0% 

informaram não ter havido nenhum contato com os mesmos. Os tipos de interações 

registradas foram aproximação do boto ao pescador quando presente na água (17,6%), 

aproximação do animal a embarcação de pesca (29,4%) e capturas incidentais (47,1%), 

havendo relatos de mais de um tipo de interação por um mesmo pescador. Interações essas 

também registradas pelos pescadores do município de Colares (PA) (Oliveira et al, 2015).  

A relação entre os cetáceos e os pescadores foi considera como indiferente para 55,0% 

dos entrevistados, no entanto, 20,0% afirmaram ser uma interação favorável ao pescador, pois 

os animais ajudam a identificar onde se encontram os cardumes, além disso, podem cercar os 

cardumes durante a pescaria, facilitando sua captura pelo pescador; 15,0% dos entrevistados 

afirmaram que os botos podem prejudicar a pescaria, ao se alimentarem dos peixes capturados 

nos petrechos de pesca, quando são capturados acidentalmente ou quando danificam as redes 

de pesca. Informações essas que corroboram com as registradas por Brito (2012) para o litoral 

paraense. 

Duas espécies de cetáceos foram capturadas pelos entrevistados, o maior índice de 

captura acidental foi de Sotalia guianensis, espécie essa capturada por 80,0% dos pescadores. 
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A espécie Tursiops truncatus foi captura por 20,0% dos entrevistados. As capturas ocorreram 

exclusivamente apenas em redes de emalhe e suas variantes.  

A captura incidental do boto em redes tem sido registrada em diversas localidades do 

país, como no Amazonas (Brum, 2011), no Pará (Martins, 2011; Brito, 2012; Rodrigues et al., 

2015; Oliveira et al., 2015), no Ceará (Monteiro-Neto et al., 2000; Meirelles et al., 2006), em 

Pernambuco (Araújo, 2008), na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Zappes et 

al., 2009). Segundo esses autores, as redes de emalhe têm causado sérios impactos nas 

populações de botos ao longo do litoral brasileiro. O registro de captura incidental de cetáceos 

em Viseu (PA) pode ser considerado um impacto a população de botos da região, portanto, 

medidas de manejo devem ser adotadas juntamente com a comunidade estudada, para a 

conservação das populações desses animais na área de estudo. 

A maioria dos pescadores afirmou soltar os animais quando capturados 

acidentalmente, eles estando vivos ou mortos (50,0%), enquanto que 30,0% apenas soltam os 

animais quando estão vivos, consumindo-os quando encontrados mortos, 20,0% não 

responderam essa questão. Um único pescador afirmou ter caçado Tursiops truncatus com 

arpão na região.    

Das capturas acidentais ocorridas no município, 50,0% delas ocorreram no rio Gurupí, 

o restante na praia do Porco (10,00%), praia da Sardinha (10,00%), praia do Lombo Branco 

(10,00%), praia do Apeú (10,00%) e na Boca da Barra (10,00%). O que indica que o Rio 

Gurupí é um local de grande incidência de botos/golfinhos, logo, a captura acidental torna-se 

mais frequente também nessa área. 

A captura acidental além de poder ocasionar danosaos animais capturados e a redução 

de suas populações, também pode gerar prejuízos à atividade de pesca, pois o pescador perde 

a oportunidade de captura do pescado, demanda tempo retirando a espécie não-alvo capturada 

e pode ter seu artefato de pesca geralmente danificado. 

Nos últimos 5 anos, 80,0% dos entrevistados acreditam que o número de 

botos/golfinhos no meio ambiente tem aumentado, 15,0% deles afirmam que diminuiu e 

apenas 5,0% informou que continua o mesmo, a maioria afirma que tem aumentado devido ao 

fato deles observam com muita frequência, muitos afirmam que os vêem todos os dias em que 

vão pescar. 
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4. CONCLUSÕES 

Os pescadores do município de Viseu (PA) registraram a ocorrências de cinco espécies 

de pequenos cetáceos no litoral paraense: boto-cinza (Sotalia guianensis), golfinho-nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus), golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis), orca (Orcinus 

orca) e o golfinho-pintado-do-atlântico (Stenella frontalis). 

O conhecimento ecológico dos pescadores a respeito das populações de cetáceos 

demonstrou que o saber popular, adquirido por meio da prática e de observações cotidianas do 

meio com o qual os pescadores estavam inseridos, pode ser complementar ao conhecimento 

científico, sendo uma importante ferramenta para os mais variados estudos em diversos níveis 

ecológicos, podendo ser utilizados como base para o desenvolvimento de pesquisas futuras na 

região sobre a distribuição das espécies no litoral paraense, monitoramento das áreas de 

alimentação e reprodução e, mortalidade relacionada a atividade de pesca. 

O conhecimento a respeito das interações entre a pesca e esses animais pode contribuir 

para o aperfeiçoamento das artes de pesca, de modo a reduzir as capturas incidentais nos 

petrechos pesqueiros e maximizar e otimizar o desenvolvimento dessa atividade em águas 

interiores e costeiras, bem como contribuir para conservação desses animais na região 
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RESUMO 

 

O presente artigo procura elaborar uma discussão, tendo como mola mestra a bacia 

hidrográfica, porém, discutida sob a ótica da política nacional dos recursos hídricos e da 

tragédia dos comuns. Em linhas gerais, as bacias hidrográficas possuem uma composição 

natural, e que até pouco tempo sobrevivia por si mesma, desvinculada das atividades 

humanas, ocorrendo alterações em suas estruturas somente de causas naturais. Contudo, com 

o passar do tempo, o homem apropriou-se da natureza, transformando seus recursos de acordo 

com os interesses econômicos, voltado para a produção capitalista cada vez mais 

diversificada. A discussão propagada por Hardin sobre a Tragédia dos Comuns trata de certas 

problemáticas que não possuem soluções técnicas, pois exigem mudanças de atitudes 

comportamentais, logo, na exaustão de insumos ambientais a elevação dos preços limita o seu 

uso, o que não acontece no caso dos serviços ambientais, cujo mercado não sinaliza a 

escassez, daí o conceito de externalidade ser recorrente para esse tipo de situação. A principal 

conclusão do presente artigo é que a relação conflituosa do homem sobre a natureza é um dos 

desafios dos gestores de bacia hidrográfica, os quais possuem como objetivo assegurar os 

recursos naturais à atual e gerações futuras, bem como mediar de forma racional e integrada o 

desenvolvimento econômico baseado nos múltiplos usos dos recursos hídricos. Embora as 

ganâncias econômicas do sistema capitalista influenciem a humanidade, através de suas 

apropriações perversas aos recursos naturais, para diversos fins.  

 

Palavras-chave: Bacias Hidrográficas. Política Nacional dos Recursos Hídricos. Tragédia 

dos Comuns. 
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1. INTRODUÇÃO 

Primeiramente, é preciso observar que o debate em torno da importância das bacias 

hidrográficas, dentro de um contexto de gestão participativa, é um assunto contemporâneo e 

bastante adequado para entender a complexa organização dos aspectos físicos e humanos, que 

compreendem a área drenada pelo o rio e seus afluentes, pois leva em consideração um estudo 

sistematizado dos diversos fatores, das múltiplas ciências que seguindo uma análise 

interdisciplinar interagem com o meio ambiente. 

Autores como Christofoletti e Perez Filho (1976) observam que as bacias 

hidrográficas são consideradas áreas drenadas por redes de canais fluviais, que sofrem 

fortemente influências de diversas características locais como topografia, litologia e tectônica, 

características estas que exercem controle sobre a eficiência dos processos atuantes na bacia. 

Nesse aspecto, a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei Federal 

n.º 9.433 de janeiro de 1997, estabelece a bacia hidrográfica como um território de atuação de 

políticas públicas, além de ser unidade básica para instalação de sistemas de gerenciamento de 

recursos hídricos.  

Atualmente, entretanto, os estudos e as ações integradas nas bacias hidrográficas 

enquanto unidades de gestões territoriais dos recursos hídricos são ideais para analisar, 

caracterizar, diagnosticar, avaliar e planejar o uso sustentável desses corpos d’água, uma vez 

que as bacias hidrográficas recebem ações negativas da sociedade como consequência das 

diversas formas de ocupação e uso do território, logo existe diversos instrumentos previstos 

na PNRH, tais como: Comitê, Consórcio, Associações, dentre outros, que tem por finalidade 

garantir a sustentabilidade do bem vital aos seres vivos, a água. 

No entendimento de Lanna (1997), a expressão gestão voltada para os recursos 

hídricos pode ser compreendida como uma atividade analítica e criativa voltada à formulação 

de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, a estruturação 

de sistemas gerenciais e à tomada de decisões, que têm por objetivo final promover o 

inventário, uso, controle e proteção da água.  

É nessa perspectiva de se pensar os recursos hídricos – enquanto um recurso natural 

limitado, de bem público, dotado de valor e utilizado para os múltiplos usos – que precisa ser 

gerido como um mecanismo de justiça social, democrático, descentralizado e participativo, ou 

seja, torna-se cada vez mais necessário uma mudança no comportamento e hábitos sociais no 

que concerne ao uso racional da água, bem como na relação sustentável do homem para com a 
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natureza, uma vez que a utilização dos recursos hídricos na perspectiva da individualidade, 

sobretudo na maximização econômica, ocasiona um desequilíbrio natural que pode levar a 

sociedade ao colapso hídrico. 

As formas contemporâneas de humanização da natureza provocam sérios danos 

ambientais, muita das vezes irreversíveis, pois o que está em jogo não é fundamentalmente a 

perspectiva coletiva cidadã que seja mais viável ao meio ambiente e sim o que é mais 

lucrativo ao setor econômico dominante.  

Nestas condições, observa-se cada vez mais a transformação da natureza em território, 

onde a dominação humana se sobrepõe ao meio considerado natural.  

Isso por um lado desponta como fantástico, uma vez que recursos naturais são 

transformados em objetos modernos com alto grau tecnológico; por outro lado, no entanto, 

desenvolve uma aceleração nos problemas ambientais provocados pelo uso irracional do 

homem para alimentar este mercado cada vez mais diverso e exigente. 

Nota-se que o meio ambiente é fruto de uma construção social histórica, e como tal 

atende a diversos interesses, seja de cunho político, social, cultural, mas, sobretudo 

econômico, desenvolvido por classes dominadoras – detentoras do grande capital – que o 

exploram em demasia visando, única e exclusivamente, o lucro. Sobre isso, uma discussão 

importante foi trazida à baila por Gerrett James Hardin no seu ensaio seminal: “The Tragedy 

of the Commons” de 1968, que observou os problemas que recaem nesta categoria não têm 

soluções técnicas, pois exigem mudanças de atitudes comportamentais humanas.  

Assim, na exaustão de insumos ambientais, a elevação dos preços limita o seu uso, o 

que não acontece no caso dos serviços ambientais, cujo mercado não sinaliza a escassez, daí o 

conceito de externalidade.  

Nesse contexto, o presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira, além desta 

seção introdutória, a saber: a primeira seção do item três expõe o debate sobre os aspectos 

conceituais de bacia hidrográfica, além da discussão sobre consórcio intermunicipal como um 

instrumento de gestão integrada dos recursos hídricos; na segunda seção do item três, o tema 

central à ser discutido gira em torno da Tragédia dos Comuns e das externalidades; por fim, 

na última seção são apresentadas as considerações finais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nas ciências sociais em geral, impõe-se uma restrição metodológica: que é a 

necessidade de confrontação da realidade pensada, abstraída do concreto, com a realidade 
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empírica, isto é, aquela que é percebida pelos nossos sentidos. De acordo com Lakatos e 

Marconi (1991), por sua vez, os conhecimentos práticos estão submetidos à necessidade de 

conexão imediata com a realidade a que se referem. Demo (2009, p. 20), por sua vez, afirma 

que “a pesquisa teórica é dedicada a reconstruir uma teoria, conceitos, ideias, ideologias, 

polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos”.  

Deste modo, a pesquisa teórica é de suma importância pelo fato de possibilitar ao 

pesquisador o levantamento de questões controversas acerca do tema de sua investigação, 

logo, através da análise de teorias, torna-se possível redesenhar concepções acerca de 

situações sociais que permeiam a pesquisa realizada, portanto, o presente artigo foi 

desenvolvido após uma revisão teórica nos acervos bibliográficos que discutem a temática 

bacia hidrográfica na perspectiva de unidade territorial de gestão, correlacionando diretamente 

com a PNRH e, também, com a “Tragédia dos Comuns”.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A bacia hidrográfica – como uma unidade de gestão territorial – é caracterizada por 

ser um sistema hidrologicamente integrado com componentes e subsistemas interativos. Esse 

tipo de perspectiva foi adotada pela PNRH a partir de 1997, e consiste na descentralização das 

tomadas de decisões, na participação integrada entre poder público, sociedade, instituições, 

ONGs e outros com o propósito de minimizar os impactos negativos aos recursos hídricos.  

Nesse contexto, uma bacia hidrográfica possui a capacidade de oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e de resolução de conflitos, além de 

permitir à população local maior participação no processo de gestão, como bem observado 

por autores como Tundisi e Straskraba (1995).  De acordo com Barrella et al. (2001, p.187): 

Bacia Hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, 

formadas nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das 

chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo 

para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para 

as partes mais baixas do terreno, formando riachos que brotam em terrenos íngremes 

das serras e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a 

outros riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses pequenos 

rios continuam seus trajetos recebendo águas de outros tributários, formando rios 

maiores até desembocar no oceano. 

Para Freitas (2000), a gestão de bacias hidrográficas envolve uma ação conjunta dos 

diferentes atores envolvidos – seja pela ótica social, econômica ou cultural – no intuito de 

melhor adequar o uso, controle e proteção de um recurso natural, sujeitando as respectivas 
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ações antrópicas à legislação ambiental vigente, objetivando atingir deste modo o 

desenvolvimento sustentável. A ação antrópica mostra-se nesse contexto, como um dos 

elementos que compõem essa estrutura hidrográfica, considerado por muitos críticos o 

principal agente impactante dos recursos hídricos, cabendo à legislação ambiental intermediar 

nessa relação homem/natureza no sentido de proporcionar uma sinergia. 

Sabe-se que as várias formas de exploração dos recursos naturais, provocadas 

diretamente pela ação humana – em uma escala local, regional e global – para atender as 

necessidades do sistema capitalista, tem-se tornado um grande problema que as sociedades 

contemporâneas precisam resolver, ou ao menos tentar controlar, pois o uso irracional e 

degradante dos recursos econômicos, que a natureza nos proporciona, acaba por agravar 

certos problemas de cunho ambiental, social, econômico e até mesmo cultural. 

As consequências dessa ação antrópica, já podem ser evidenciadas entre a sociedade 

civil organizada em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil onde se situa a bacia 

amazônica, através dos conflitos políticos por água, pela seca dos rios e seus afluentes, pela 

diminuição da biodiversidade, dentre outros.  

Essas consequências têm como principais implicações negativas: a má utilização do 

solo; a poluição das bacias por efluentes e resíduos sólidos; o desmatamento da mata ciliar; o 

processo de assoreamento.  

Neste caso, a bacia hidrográfica enquanto unidade de gestão surge como uma 

possibilidade de tornar a relação entre o homem e a natureza menos tensa, pois é considerada 

uma unidade de gestão integradora, e como tal, necessita ser administrada com esta função 

para que os impactos ambientais sejam minimizados. 

3.1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO INTEGRADA 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Um Consórcio Intermunicipal, conforme definição do IBGE (2002), consiste em um 

acordo firmado entre municípios para a realização de objetivos de interesse comum, está 

previsto na Lei Federal nº 11.107/05 a qual trata especificamente das normas gerais e outras 

diretrizes organizacionais para a sua implementação, seja em território da União, dos Estados, 

do Distrito Federal ou mesmo dos Municípios. Esta proposição legal de gestão compartilhada, 

na perspectiva de consórcio público, foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017/07 da 

seguinte forma: 

Pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação para estabelecer 

relações de cooperação federativa, inclusive à realização de objetivos de interesse 
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comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito 

público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins 

econômicos.  

No viés dos recursos hídricos, este instrumento constitui-se em uma cooperação 

mútua, descentralizada, participativa e de direito privado sem fins econômicos, entre 

territórios municipais drenados por uma ou mais bacia hidrográfica, em prol da recuperação, 

conservação, manutenção da biodiversidade e, sobretudo, do uso racional de um recurso 

indispensável ao desenvolvimento econômico e à manutenção das espécies de vida no planeta, 

a água.  

Todavia, essa perspectiva de união intermunicipal em benefícios dos recursos hídricos 

também está prevista na PNRH através da Lei Federal nº 9.433/97, em seu capítulo VI, que 

trata especificamente das organizações civis de recursos hídricos por intermédio do Art. 47, o 

qual destaca dentre outras formas de organizações, os consórcios e associações 

intermunicipais como instrumentos de gestão de bacias hidrográficas, assim como descrimina 

as suas diretrizes de gestão sistêmica, integrada e participativa.   

 Todo este construtivo legal vem possibilitando um avanço nos instrumentos de gestão 

das águas no Brasil e uma maior participação social nos processos de ações decisórias, porém, 

cabe destacar a continuidade na limitação da abrangência dessas políticas públicas, sobretudo 

no que concerne aos mananciais considerados pequenos, localizados nos municípios distantes 

dos grandes centros urbanos, cujo sua relevância socioeconômica possui características não 

tão significantes quanto aos municípios mais desenvolvidos.  

Todavia, a participação ínfima dos órgãos estaduais e municipais responsáveis pela 

gestão do meio ambiente acarreta em recorrentes impactos negativos a esses recursos hídricos, 

provocados por diversas atividades econômicas e sociais, onde as consequências são sentidas 

substancialmente no âmbito local.  

É necessariamente um esforço colegiado de representantes das administrações 

públicas municipais, juntamente com o apoio e participação da sociedade, empresas, 

associações, ONGs e demais entidades com o propósito de criarem soluções conjuntas para 

resolver ou minimizar problemas que afetam a todos.  

Assim, poderemos ter consórcio intermunicipal de bacias hidrográficas, de resíduos 

sólidos, de saúde, dentre outros. Modelo para o país, enquanto instrumento inovador de gestão 

hídrica, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 
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no estado de São Paulo, há mais de vinte e cinco anos é referência para os demais estados e 

municípios brasileiros preocupados com a degradação de seus recursos hídricos.  

Dentre as inúmeras participações e conquistas do PCJ, destacamos: viagens de 

intercâmbio para conhecer sistemas de gestão de bacias na Europa, Criação do Comitê de 

Bacias, criação da Agência Nacional de Água (ANA), promoção de eventos, lançamentos de 

livros, dentre outros.  

 Na concepção de Lahóz (2000), a ideia principal que sustentou sua fundação foi a de 

constituir uma organização que pudesse complementar a atuação das entidades 

tradicionalmente responsáveis pela execução de políticas públicas de saneamento e 

preservação do meio ambiente, tornando o processo de gestão mais eficiente. 

Entretanto, o sucesso deste consórcio só foi possível pelo envolvimento dos gestores 

públicos locais e da sociedade organizada que se propuseram em desenvolver um instrumento 

descentralizado de gestão das águas destas bacias, com o objetivo de reverter a situação de 

degradação ambiental na sua região de atuação e, sobretudo proporcionar aos usuários à 

continuidade sustentável deste recurso.  

Nesse aspecto, pautado em etapas sucessivas a serem cumpridas integralmente, 

inclusas em um planejamento de ações e orçamentos plurianuais a curto, médio e longo prazo, 

os quais trataram de cada um dos aspectos relacionados à gestão de recursos hídricos nas 

bacias, o consórcio PCJ foi se solidificando nos avanços dos seus objetivos, tornando-se 

atualmente referência no cenário nacional, como um instrumento de gestão hídrica inovadora 

que possibilitou a recuperação, conservação e o uso sustentável das águas das bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí.  

Este instrumento legal de gestão hídrica se constitui na atualidade em um importante 

mecanismo de integração e conscientização social em prol da sustentabilidade dos recursos 

ambientais, especialmente dos recursos hídricos, o qual precisa ser disseminado nas gestões 

públicas de todo o país e, sobretudo, como parâmetro dinamizador na relação harmônica entre 

o homem e natureza. 

3.2 A TRAGÉDIA DOS COMUNS E AS EXTERNALIDADES 

É preciso entender que o uso eficiente e correto dos recursos ambientais não deveria 

ser problema se as condições de mercado fossem obedecidas. Logo, como para qualquer bem 

de consumo, a alocação ótima dos recursos ambientais deveria ser resolvida pelos 

determinantes do mercado, sem qualquer intervenção do Estado. 
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Entretanto, para isso ocorrer, o uso de tais recursos ambientais deve ser conduzido por 

preços que representassem suas taxas de substituição no consumo ou transformação em 

relação aos outros bens da economia, ou seja, os preços dos recursos ambientais deveriam, na 

ausência de distorções, refletir o seu custo de oportunidade. 

O caso da tragédia dos comuns é muito emblemático. Por exemplo, o livre acesso a 

pastagens na Inglaterra do século XIX, onde cada agricultor introduzia seus gados, levou a 

terra ao esgotamento.  

Aqui, a mão invisível não traz eficiência nos mercados e um termo melhor adequado 

seria o problema do acesso aberto, pois em algumas sociedades uma instituição pode controlar 

o acesso dos indivíduos aos recursos.  

Diversos pesquisadores observam que se o direito de propriedade capitalista tivesse 

sido implementado na Inglaterra, certamente, a tragédia dos comuns não teria ocorrido, 

contudo, há casos em que o direito de propriedade não leva a resultados eficientes. O caso da 

pesca predatória em mares internacionais é um exemplo clássico, pois mesmo que um país 

impeça seus pescadores de pescar, o outro país pode não adotar tal medida. Segundo Diniz e 

Arraes (2001, p. 01):  

A “tragédia dos comuns” foi um termo usado pela primeira vez por Garret Hardin 

em 1968, o qual apontava como consequência inevitável do crescimento 

populacional, a criação de um verdadeiro efeito trágico no uso dos recursos naturais 

considerados de uso comum, isto é, aqueles sob os quais não haveria a propriedade 

privada definida sobre os mesmos e que, portanto, haveria livre acesso ao seu uso, 

seja por consumidores seja por produtores.  

Hardim (1968) lembra que a metáfora da “tragédia dos comuns” tem sido, às vezes, 

utilizada como um dos argumentos na defesa da forte presença do Estado na regulação e 

institucionalização do acesso ao uso de recursos naturais e da propriedade privada em 

detrimento da propriedade social como um dos meios de se evitar a degradação do meio 

ambiente.  

Entretanto, a busca deste consenso deveria resultar de um dialogo participativo das 

partes envolvidas, de forma a levar à identificação das demandas pró-desenvolvimento 

sustentável e oportunidades de investimentos, de formação de competências técnicas e 

capacidades institucionais necessárias, dos requerimentos científicos e tecnológicos e do 
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volume de recursos apropriados para ampliar o nível de conhecimento e a gestão do meio 

ambiente visando integrar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente.  

Desta forma, na exaustão de insumos ambientais, a elevação dos preços limita o seu 

uso, o que não acontece no caso dos serviços ambientais, cujo mercado não sinaliza a 

escassez, daí o conceito de externalidade.  

Esta é negativaquando decisões de produção e de consumo afetam a disponibilidade 

dos serviços ambientais e reduzem o bem-estar ou a produção de outros. Sem indicador de 

escassez, a quantidade de externalidade produzida por um agente não alcançará o chamado 

equilíbrio de Pareto – situação em que os mercados, em condições perfeitamente 

competitivas, atingem o máximo de bem estar social – já que o custo social da externalidade 

não é levado em conta pelo agente na decisão de produção. 

4. CONCLUSÕES 

A utilização da bacia hidrográfica, como unidade de estudo para a gestão das distintas 

formas de atividade e uso das potencialidades ambientais, tem como finalidade projetar, 

interceder, executar e manusear as melhores formas de apropriação e exploração de seus 

recursos naturais. Com isso, pode proporcionar-se o desenvolvimento econômico e social da 

respectiva população que usufrui do recurso, bem como a sustentabilidade, mitigando o 

impacto negativo na qualidade de vida, sustenta Bordalo (2006).  

O modelo integrador e participativo adotado atualmente para a gestão de bacias 

hidrográficas é visto como uma área de gestão pública, na qual suas atividades desenvolvidas 

necessariamente têm que ser descentralizada, com o intuito de elaborar medidas 

administrativas, definindo princípios e normas que vão nortear a proteção e o uso sustentável 

dos recursos hídricos. Dentre essas normas de organização, destacam-se principalmente as 

resoluções e as estruturações de sistemas de gerenciamento, que vão promover o controle das 

ações a serem desenvolvidas nas bacias hidrográficas. 

Outro fator importante a ser destacado, refere-se aos instrumentos de gestão hídrica, 

especificamente o consórcio intermunicipal, enquanto um mecanismo preponderante no 

processo de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. A experiência utilizada como 

exemplificação neste trabalho, mostra que é possível utilizarmos os recursos hídricos com 

responsabilidade ambiental, partindo do pressuposto da união entre poder público e sociedade 

em prol da sustentabilidade de um bem comum, diferenciando-se da postura, de certo modo, 

individualista adotada pelos atores do texto “Tragédia dos Comuns”. 
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A “Tragédia dos Comuns” aborda exatamente a postura individualista do homem no 

uso dos recursos naturais, provocando uma externalidade ambiental negativa, a qual ocasiona 

a perda de bem-estar social, uma vez que os recursos naturais é um bem comum e precisam 

ser tratados com tal finalidade. Um bom exemplo dessas externalidades negativas é a 

deposição de resíduos industriais no leito dos rios ou os esgotos domésticos lançados nos 

corpos d’água, que são acentuadas à medida que não imperem instrumentos de gestão 

ambiental capazes de inibir comportamentos dessa natureza ou fazer com que o poluidor 

arque com os custos da poluição.  

Deste modo, faz-se necessário o comprometimento de fato do poder público para com 

as questões ambientais, assumindo a função de coordenador nesse processo de gestão, bem 

como uma maior participação popular, uma vez que o Brasil vivencia-se um novo modelo de 

gestão dos recursos hídricos, que abrange uma abordagem sistêmica, integrada e participativa 

no processo e nas ações a serem desenvolvidas pelos estados e municípios para a proteção e 

conservação das águas, recurso natural, finito, de múltiplo uso, dotado de valor e 

indispensável ao desenvolvimento e a manutenção das espécies de vida no planeta terra.  

As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus 

benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem o malefício 

adicional, logo na presença de externalidades, os cálculos privados de custos ou benefícios 

diferem dos custos ou benefícios da sociedade.  
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RESUMO  

 

O Parque Ecológico Gunnar Vingren (PEGV), criado pela lei 7.539 de 19 de novembro de 

1991, situado em uma zona urbana de elevada pressão ocupacional, é um importante 

fragmento da floresta amazônica. Localizado na Região Metropolitana de Belém, ao longo 

dos anos sofreu uma elevada pressão antrópica, perdendo boa parte de sua cobertura vegetal, 

resultado do crescimento urbano acelerado, sem planejamento e controle normativo do uso do 

solo. Nesse sentido, as áreas verdes que restam em Belém estão situadas nas ilhas, em áreas 

continentais restritas e Unidades de Conservação, por esse motivo é importante estudar essa 

vegetação preservada.O objetivo principal do trabalho foi identificar as famílias botânicas que 

apresentavam órgão reprodutivo e analisar o tipo de vegetação que as parcelas se 

encontravam. Foramfeitastrês parcelas simples e aleatóriascom área de 25x25m², coletando 

todas as espécies que estavam férteis, para posterior identificação, análise das famílias e 

ocorrência das principais espécies.O material botânico foi identificado por comparação e 

consulta a literatura especializada, assim como os métodos de coleta, os quais seguiram 

padrões pré-estabelecidos por outros autores. O levantamento florístico evidenciou a presença 

de 18 famílias botânicas. Fabaceae (5), Capparaceae (4), Rubiaceae (4), Asteraceae (3), 

Piperaceae (3), foram as mais representativas. Entre as espécies, cerca de 78% do total foram 

classificadas como ervas, fato que caracteriza parcelas em processo de regeneração natural. 

Diante disso, conclui-se que o PEGV se apresenta bastante diversificado e que o levantamento 

florístico pode dar subsídio para estudos de restauração de outras áreas na Região 

Metropolitana de Belém, por descrever a vegetação encontrada e seus hábitos. 

 

Palavras-chave:Vegetação. Parque Urbano. Ecossistemas Amazônicos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Propiciar crescimento e desenvolvimento urbano que gerem riqueza, qualidade de vida 

e qualidade ambiental para seus atuais e futuros habitantes, é um desafio das grandes cidades 

(SHAMS et al., 2009).  A Região Metropolitana de Belém ao longo dos anos vem perdendo o 

que resta de sua cobertura vegetal, resultado do crescimento urbano acelerado, sem 

planejamento e controle normativo do uso do solo, haja vista a elevada pressão antrópica. Nos 

últimos anos a Grande Belém perdeu cerca de 201 km² de sua cobertura vegetal, esse 

desmatamento equivale a uma média anual de 21,13 km²(PARANAGUÁ et al., 2007; LEÃO 

et al., 2008). 

As áreas verdes que restam em Belém estão situadas nas ilhas, em áreas continentais 

restritas e Unidades de Conservação (AMARAL et al., 2009).Essas áreas de cobertura vegetal 

são essenciais na vida dos cidadãos, pois constituem espaços de lazer, melhora da qualidade 

de vida, reduzem a poluição atmosférica e contribuem para a regulação do microclima urbano, 

diminuindo a temperatura e aumentando a circulação do ar(BERNATZKY, 1982; SILVA; 

EGLER, 2003). Além disso, os parques urbanos ou áreas verdes podem ser um local de 

contemplação da natureza, turismo e recreação (DIEGUES, 1996; MACEDO; SAKATA, 

2002) 

O Parque Ecológico Gunnar Vingren (PEGV), criado pela lei 7.539 de 19 de 

novembro de 1991, situado em uma zona urbana de elevada pressão ocupacional, é um 

importante fragmento da floresta amazônica, preserva grande parte de suas características 

originais e pode servir de subsídio para pesquisas científicas e educação ambiental por 

apresentar vegetação em vários estados de sucessão ecológica (TRAVASSOS et al., 2014). 

Partindo-se dos princípios ecológicos, Ferreira et al. (2012) afirmam que os 

fragmentos florestais urbanos podem ser considerados ilhas de biodiversidade, pois são os 

poucos lugares em que ainda podemos conseguir informações biológicas necessárias para a 

restauração da paisagem fragmentada e a conservação de ecossistemas ameaçados. 

Nesse sentido, o objetivo principal do trabalho foi identificar as famíliasbotânicas de 

espécimes que apresentavam órgão reprodutivo e analisar o tipo de vegetação que as parcelas 

se encontravamno Parque Ambiental Gunnar Vingren. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo foi no Parque Ecológico Gunnar Vingren, localizado no município de 

Belém, Estado do Pará (1º 24' 15” S 48º 28' 15” W), situado entre os bairros da Marambaia e 
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Val-de-Cans, delimitado entre os conjuntos habitacionais “Presidente Médici” e “Bela Vista”. 

É um fragmento de floresta amazônica urbana, constituinte de uma importante Unidade de 

Conservação de uso integral que está sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMMA (SEMMA, 2015). Abrange uma área de 35 ha constituída pelos ecossistemas de 

mata de igapó, mata de terra firme e mata de várzea, o parque é cortado em sua extensão pelo 

canal “São Joaquim” e abriga o “Igarapé do Burrinho” (Figura 1) (SEMMA, 2013, PIRES, 

1973). 

 

Figura 1 – Limite da área do Parque Ecológico Gunnar Vingren (PEGV). 

 

Fonte: CODEM, 2015. 

Ocorreu uma visita técnica no Parque Ambiental Gunnar Vingren, com o intuito de 

realizar um estudo da vegetação através da divisão de trêsparcelas aleatórias e simples com 

áreas de25x25m². As coletas foram realizadas em novembro de 2013, período menos 

chuvoso, seguidas através dos métodos propostos por Cavassan (1997) e Rotta et al. (2008). 

Além disso, para uma melhor seleção de espécies e amostras possíveis de serem identificados, 

só foram coletados os materiais férteis. 

A herborização, para posterior identificação, foi de acordo com a proposta de Fidalgo 

e Bononi (1989) e Rotta et al. (2008). Após isso, as amostras foram anexadas ao herbário da 

UEPA, para dar subsídio a pesquisas científicas e outros trabalhos da área. 

Para auxiliar na identificação, a captura de imagens no campo e no laboratório foram 

necessárias. No campo ocorreu o registro do habitat da planta, o fuste, a raiz e a copa da 

planta. No laboratório o registro das imagens dos órgãos reprodutivos (flores ou frutos) e 

vegetativos (folhas). 
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Os espécimes coletados foram descritos e identificados através de literatura 

especializada, tal como Vidal e Vidal (2006), consultas em herbários de Belém, Herbário Ian 

da Embrapa Amazônia Oriental, Herbário da UEPA e o Herbário “João Murça Pires” da 

Museu Paraense Emilio Goeldi e através de especialista. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 As espécies analisadas nas parcelas foram listadas (Tabela 1), totalizando 38 

espécimes, em que 7 destes são da mesma espécie. Diante disso, o levantamento florístico 

evidenciou a presença de 18 famílias botânicas. Fabaceae (5), Capparaceae (4), Rubiaceae (4), 

Asteraceae (3), Piperaceae (3), são as famílias que apresentaram maior número de espécies, 

seguidas por Melastomataceae (2), Solanaceae (2), Malvaceae (2), Clusiaceae (2), Araceae 

(2), conforme o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Representação das Famílias Botânicas coletadas e seus respectivos números de espécies 

encontradas.  

 

Fonte: Autores (2015). 

Tabela 1- Lista de espécies identificadas nas parcelas do Parque Ambiental (PEGV). 

Espécie  Autor Família  Forma de Vida 

Cestrumlatifolium Lam. Solanaceae Arbusto 

Cordiamultispicata Cham. Boraginaceae Arbusto 

Miconiaciliata  (Rich.) DC. Melastomataceae Arbusto 

Piper aduncum L. Piperaceae Arbusto 

Caesalpinia sp. Lam. Fabaceae Árvore 

Cecropiasciadophylla  Mart. Urticaceae Árvore 

Ficuspulchella Schott exSpreng. Moraceae Árvore 

Inga ynga (Vell.) J.W. Moore Fabaceae Árvore 

Tovomitalongifolia (Rich.) Hochr. Clusiaceae Árvore 

Vismiaguianensis (Aubl.) Pers. Hypericaceae Árvore 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

180 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Calanthea sp. Miers Capparaceae Erva 

Costusspicatus (Jacq.) Sw. Costaceae Erva 

Heliconiastricta Huber Heliconiaceae Erva 

Malachra sp. L. Malvaceae Erva 

Mimosa pudica L.  Fabaceae Erva 

Philodendronbrevispathum Schott Araceae Erva 

Philodendronpedatum (Hook.) Kunth Araceae Erva 

Piper sp. L. Piperaceae Erva 

Solanumacanthodes Hook. f. Solanaceae Erva 

Sphagneticolatrilobata (L.) Pruski Asteraceae Erva 

Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. Clusiaceae Erva 

Clidemia hirta (L.) D. Don Melastomataceae Arbusto 

Hibiscusbifurcatus Cav. Malvaceae Arbusto 

Sauvagesiaerecta L. Ochnaceae Erva 

Spermacocealata Aubl. Rubiaceae Erva 

Spermacoceverticillata L. Rubiaceae Erva 

Cissuserosa Rich. Vitaceae Liana/volúvel/trepadeira 

Mimosa sp. L. Fabaceae Subarbusto 

Piper umbellatum L. Piperaceae Subarbusto 

Praxelis pauciflora (Kunth) R.M.King&H.Rob. Asteraceae Subarbusto 

Sphagneticola sp. O.Hoffm. Asteraceae Subarbusto 

Fonte: Autores (2015). 

Oliveira e Amaral (2004) afirmam que os ambientes florestais de terra firme, ou seja, 

as florestas de platô e vertente, apresentam alta diversidade, representada por poucos 

indivíduos de cada espécie e alta dissimilaridade florística entre parcelas adjacentes. A partir 

disso, pode-se explicar os resultados obtidos nas parcelas amostradas no Parque Ecológico, os 

quais apresentam famílias com apenas uma espécie coletada.  

 A família Fabaceae mais expressiva nas parcelas, compreende cerca de 19.400 

espécies, distribuídas em 740 gêneros, apresenta distribuição cosmopolitae são representadas 

por árvores, arbustos, lianas ou ervas, explicando a sua abundância no ecossistema do parque 

(LEWIS et al., 2005).  

A quantidade de espécimes com forma de vida classificada em erva, subarbusto e 

arbusto somam 78% do total (Gráfico 2), o que representa um sub-bosque em estado de 

regeneração natural. De acordo Oliveira e Amaral (2005), osub-bosque envolve a vegetação 

arbustiva e subarbustiva dos ambientes florestais, a qual forma um nicho ecológico de vital 

importância para o estabelecimento e desenvolvimento das espécies que irão constituir os 

demais estratos da floresta. 
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O processo evolutivo da vegetação até a formação de uma floresta semelhante à 

primária, após o desmatamento parcial ou total de uma área, recebe o nome de regeneração 

natural, sendo que este processo pode durar até um século (POGGIANI, 1989). Nesse 

processo, ocorre uma intensa competição por luz entre os espécimes pioneiros, os quais 

oferecem ambiente favorável para o desenvolvimento das espécies perenes (PIRES-O' BRIEN 

e O' BRIEN, 2005). 

Gráfico 2: Formas de vida das espécies encontradas nas parcelas. 

 

Fonte: Autores (2015) 

4. CONCLUSÕES  

O ecossistema do Parque Ecológico Gunnar Vingren apresenta-se bastante 

diversificado, com as espécies mais representativas nas parcelas, pertencentes as 

famílias Fabaceae, Capparaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Piperaceae. Dentre as 

famílias amostradas, 78% são classificadas como ervas, arbustos e subarbustos. Fato 

que determina uma floresta que ocorreu uma perturbação ambiental e está em estado 

de regeneração natural. 

O parque apresenta impactos ambientais, fato demonstrado nos resultados 

encontrados. Apesar disso, ainda é uma área que conserva grande parte da 

biodiversidade original, sendo esta fundamental para possíveis estudos futuros e para 

dar subsídio para restauração de outros parques na Região Metropolitana de Belém, 

haja vista que os levantamentos florísticos oferecem esse suporte. 
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RESUMO 

 

As discussões sobre meio ambiente na atualidade assumem novas centralidades 

(biodiversidade, sustentabilidade, uso racional da natureza) que necessitam um entendimento 

mais amplo e interdisciplinar para compreender de fato como esta sociedade vem ao longo 

dos anos usando os recursos naturais e quais as possibilidades de alcançar ou se aproximar 

desses adjetivos ainda distantes da nossa realidade. Significa dizer que a humanidade precisa 

compreender e agir dentro da lógica que está inserida num espaço, no qual a relação é de 

interdependência, e as formas de uso desse espaço podem tanto provocar consequências cada 

vez mais drásticas aos seres vivos, quanto podem ser usados de maneira racional, sem 

agressão tão considerável ao meio ambiente. Nesse sentido, a pesca predatória se configura 

como um exemplo emblemático dessa relação homem-natureza, a qual assume características 

que inviabilizam o uso sustentável dos recursos pesqueiros. Tal problemática justifica o 

presente artigo, o qual tem como objetivo analisar a pesca predatória praticada na bacia 

hidrográfica do rio Peixe Boi no Estado do Pará, e suas implicações socioambientais na área 

de abrangência deste recurso hídrico. Para tanto, utilizou-se metodologicamente dos acervos 

bibliográficos que discutem essa problemática, de visitas in lococom a finalidade de se fazer 

um diagnóstico da área de estudo e dos impactos ambientais negativos oriundos da pesca 

predatória a fim de se estabelecer diretrizes para a construção do presente trabalho, além de 

realizar registros fotográficos. Foi verificado que os utensílios usados na pesca predatória 

causam sérios impactos negativos ao ecossistema aquático que refletem diretamente na 

dinâmica socioambiental da área estudada, fatores como a precária fiscalização por parte dos 

órgãos do controle ambiental e os desconhecimentos sobre as questões ambientais por parte 

das populações contribuem consideravelmente para o crescimento dessa problemática 

ambiental. 

Palavras-chave: Pesca Predatória. Bacia Hidrográfica. Meio Ambiente. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade mundial nos revela uma contínua preocupação com as questões 

ambientais. À medida que o homem foi se distanciando da natureza e passou a encará-la 

somente como mercadoria, passando a ter um sentimento de dominação que faz parte da 

lógica do modelo econômico capitalista, os diversos usos dos recursos naturais, sobretudo os 

recursos pesqueiros, ganharam proporções que em muitos casos transcende a lógica 

sustentável e traz à tona uma gama de problemas socioambientais. 

Entende-se por pesca, toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, 

apreender ou capturar recursos pesqueiros (BRASIL, 2009). Todavia, este ato de pescar pode 

assumir características predatórias com grandes consequências negativas ao meio ambiente e 

a sociedade. Na Amazônia, de acordo com Pacheco (2003), cresce o índice da pesca 

predatória, sendo que é preciso atentar que a degradação dos ecossistemas marinhos é 

silenciosa, porém vem ocorrendo em ritmo crescente há décadas. 

A Lei Federal nº 11.959/2009 institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca no Brasil que normatiza as modalidades de pesca, 

pescador e principalmente classifica instrumentos de pesca e períodos específicos 

considerados proibidos na utilização dos recursos pesqueiros. No Estado do Pará, essa 

prerrogativa legal está prevista na Lei Estadual nº 6713/2005 que dispõe sobre a Política 

Pesqueira e Aquícola em todo o seu território, com o objetivo de promover o ordenamento, o 

fomento e a fiscalização da pesca e da aquicultura. 

É sabido que o recurso pesqueiro é fonte de nutrientes indispensável à boa saúde 

humana, pois sua composição contém vitaminas A, E, D e micronutrientes como ferro, iodo, 

magnésio, cálcio, sódio, fósforo, potássio, flúor, selênio, manganês e ácidos graxos que 

desempenham importantes funções do corpo humano. O Estado do Pará assume lugar de 

destaque no cenário econômico da atividade pesqueira no Brasil, sendo responsável por 

63,82% da produção da Região Norte e 17,3% da produção nacional, além de contribuir com 

9,61% do valor das exportações de pescado do Brasil, números que o colocam na posição de 

Estado maior produtor e quarto maior exportador de pescado do país, conforme Santos et al. 

(2004). 

No entanto, a problemática socioambiental oriunda da pesca predatória é vivenciada 

por muitos municípios do Estado, em especial pela bacia hidrográfica do rio Peixe Boi, 

localizada na região nordeste, a qual é objeto de estudo deste artigo, cujo objetivo é analisar 
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as modalidades de pesca predatória praticada neste recurso natural e suas implicações para a 

sociedade local. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a bacia hidrográfica do rio Peixe Boi, 

localizada na mesorregião do nordeste do Pará, mais precisamente na microrregião 

bragantina, a qual está inserida na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. 

Estende-se entre as coordenadas 0°53’57”S e 1°26’10”S de Latitude e 47°24’29”W e 

47°7’24”W de Longitude, possui uma área de aproximadamente 1.044,32 km² e tem como rio 

principal, o rio Peixe-Boi, com cerca de aproximadamente 71 km de extensão, que abrange o 

município de Bonito (22,79%) onde situa-se a sua montante (Nascente), compreende 

totalmente o território do município de Peixe-Boi (40,44%) e parcialmente os municípios de 

Capanema (10,33%), Nova Timboteua (18,30%), Santarém Novo (4,75%) e Primavera 

(3,39%) até a sua jusante (Foz) no rio Maracanã. Faz limite territorial ao norte com os 

municípios de Santarém Novo e Primavera, a Leste com o município de Capanema, ao sul 

com o município de Bonito e a oeste com o município de Nova Timboteua (Silva e Lima 

(2000) apud Silva Jr. (2014). 

 

Figura 1. Mapa de Localização e Limites Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio Peixe Boi 

 
Fonte: elaboração própria dos autores. 

Para tanto, utilizou-se metodologicamente dos acervos bibliográficos que discutem 

essa problemática, de visitas in lococom a finalidade de analisar as modalidades de pesca 

predatória na referida bacia hidrográfica, bem como de suas implicações socioambientais a 

fim de se estabelecer diretrizes para a construção do presente trabalho, além de realizar 

registros fotográficos e entrevistas do tipo semi-estruturada junto aos pescadores inseridos 

nesse contexto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O arcabouço legal brasileiro que ampara as discussões e o uso racional dos recursos 

pesqueiros no âmbito da União estão previstos na Lei Federal nº 11.959/2009que dispõe sobre 

a Política Nacionalde Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (PNDSAP). 

Nesse contexto, cabe as instituições federais responsáveis pelo desenvolvimento econômico e 

sustentável da pesca fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento com base 

nos melhores dados científicos e existentes, na forma de regulamento.Assim, a supracitada lei 

define os recursos pesqueiros como sendo os animais e os vegetais hidróbios passíveis de 

exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e 

pela aquicultura, obedecendo normas legais para a sua exploração.  

Entende-se por pesca toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, 

apreender ou capturar recursos pesqueiros (BRASIL, 2009). O capítulo IV Art. 8o da referida 

lei, classifica a pesca comercial de duas maneiras: a) artesanal, quando praticada diretamente 

por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios 

de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 

embarcações de pequeno porte; b) industrial, quando praticada por pessoa física ou jurídica e 

envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, 

utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial. 

Esta atividade econômica assume características importantes no cenário nacional, pois 

contribui consideravelmente para o aumento do PIB e principalmente por servir como base 

alimentar de muitas famílias que dependem desse recurso natural para sua manutenção. No 

entanto, a pesca de forma predatória realizada com o auxílio de utensílios que comprometem a 

dinâmica natural do ecossistema aquático e que não obedecem às normas durante o período de 

reprodução das espécies, vem interferindo negativamente na exploração dos recursos 

pesqueiros.  

A Lei Federal nº 9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente em seu capítulo V Art. 34 e 35 

esclarece o período no qual a pesca é proibida, bem como os utensílios proibidos usados na 

atividade pesqueira: 

I - Pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos 

inferiores aos permitidos; 

II - Pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de 

aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; 
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III - Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes 

da coleta, apanha e pesca proibidas.  

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 

I - Explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 

semelhante; 

II - Substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 

Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 

 

No Estado do Pará essa prerrogativa legal está presente na Lei Estadual nº 6713/2005 

regulamentada pelo Decreto nº 2.020/2006 a qualdispõe sobre a Política Pesqueira e Aquícola 

no Estado do Pará, regulando as atividades de fomento, desenvolvimento e gestão ambiental 

dos recursos pesqueiros e da aquicultura e dá outras providências. No que concerne aos 

aspectos relativos à pesca predatória, a referida lei contempla na íntegra, incluindo algumas 

peculiaridades locais, as diretrizes da PNDSAP que consiste no combate e fiscalização a 

pesca predatória, bem como no fomento ao incentivo sustentável dessa atividade. Esta 

fiscalização é feita em âmbito nacional pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMA), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) juntamente com as Secretarias de Meio 

Ambiente Municipais. 

Segundo Lourenço et. al. (2003), a atividade da pesca artesanal no Nordeste Paraense 

caracteriza-se por ser desenvolvida com regularidade, sendo que 88,4% a desenvolvem de 

modo contínuo, ou seja, a executam durante o ano todo. Esta modalidade de pesca representa 

84,2% da produção estadual de pescado e, considerando apenas os filiados às Colônias de 

Pescadores existentes no Estado, envolve aproximadamente 50 mil pessoas, observa Lourenço 

et al. (2003). 

A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (SEPAq) define a pesca artesanal como 

a atividade exercida por produtores autônomos ou com relações de trabalho em parcerias, que 

utilizam pequenas quantias de capital e meios de produção simples, com tecnologia e 

metodologia de captura não mecanizada e baseada em conhecimentos empíricos. Em outras 

palavras, a pesca artesanal configura-se na exploração de recursos pesqueiros com a utilização 

de tecnologia simples para a captura, com a produção em baixa escala. Por sua vez a pesca de 
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subsistência se configura como a atividade de pesca praticada por pessoa física das 

comunidades tradicionais, visando, principalmente, ao consumo próprio. 

Nos seis municípios compreendidos pela bacia hidrográfica do rio Peixe Boi 

predomina exclusivamente a pesca artesanal e de subsistência dadas as características físicas 

da hidrografia deste recurso hídrico. Segundo as associações de pescadores dos municípios de 

Peixe-Boi e Santarém Novo, cerca de 60% desses profissionais tem nos recursos pesqueiros a 

sua única fonte de renda, onde o pescado é a base de sua alimentação e o excedente é 

comercializado para fins de adquirir outros produtos necessários a subsistência. Enquanto que 

os demais pescadores desenvolvem outras atividades econômicas paralelas à pesca, estes 

dificilmente comercializam o pescado. 

A pesca no rio Peixe Boi é praticada com o uso de diversos utensílios e aapetrechos, 

como: Malhadeiras, Tarrafas, Caniço, Tiradeira ou Espinhel, Cacurí e outros. As espécies de 

peixes encontrados nessa bacia são inúmeras e com variações de tamanho (Tabela 1), pois 

parte do rio Peixe Boi sofre influência direta das marés, dinamizando a população aquática 

nesse ecossistema. 

 

Tabela 1. Espécies da ictiofauna encontrados na bacia hidrográfica do rio Peixe Boi susceptível aos 

pescadores. 
 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOMENCLATURA     

LOCAL 

PERÍODO DEFESO 

 

Siluridiformes   

Characidae 

Potamotryginidae 

Plecostomus 

Leporinus 

Potamotrygon motoro 

Acari 

Aracu 

Arraia 

01 de Nov a 28 de 

Fev 

= 

= 
Auchenipteridae Trachycorystes galeatus Anujá = 
Cichlidae 

Palaemonidae 

Siluridae 

Ariidae 

Cichlidae 

Geophagus brasiliensis 

Macrobrachium carcinus  
Brachysplatystoma 

Arius luniscutis 

Crenicichla saxatilis 

Cará 
Camarão 

Dourada 

Gurijuba 

Coroa 

= 

= 

= 

= 

= 
Pimelodidae 

Pimelodidae 

Rhamdia schomburgkii  

Pimelodella cristata 
Jandiá 

Mandi 

= 

= 
Characidae Mylossoma duriventre Pacu = 
Scianidae 

Sciaenidae 

Pimelodidae 

Plagioscion surinamensis 

Macrodon ancylodon Schn. 
Branchyplatystoma v. 

Pescada 

Pescada Gó 

Piramutaba 

= 

= 

= 
Cichlidae Crenicichla lenticulata Piranga = 
Characidae Pygocentrus natteri Piranha = 
Characidade 

Erythrinidae 

Astianax spp 

Hoplias malabaricus 
Piaba 

Traíra 

= 

= 

Fonte: SEPAQ (2013). 
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3.1 A PESCA PREDATÓRIA NA BACIA DO RIO PEIXE BOI NO ESTADO DO PARÁ 

 

De acordo com Ramos (2008, p. 05): 

A pesca predatória é aquela em larga escala, que consiste na captura em excesso de 

peixes e outros seres marinhos, na pesca ilegal, feita principalmente no período de 

reprodução do peixe onde a quantidade retirada pelo homem é muito maior do que a 

capacidade de recomposição dos estoques de recursos pesqueiros nos rios e mares 

têm impactos muito negativos para o meio ambiente, principalmente no que diz 

respeito ao desperdício. 

Ela pode ser caracterizada pela redução das populações de peixes do meio ambiente 

muito mais do que ele consegue repor, além de interferir na sua capacidade de reprodução, a 

pesca predatória vem se tornando uma ameaça a questão socioambiental da bacia do rio Peixe 

Boi.  Em geral, os utensílios ou aapetrechos utilizados na prática dessa atividade ilegal 

provocam uma captura de peixes em tamanho inapropriado, bem como a mortandade dos 

mesmos alterando de modo expressivo o ciclo de reprodução dessas espécies. Soma-se a isto, 

a pesca durante o período do defeso, o qual representa o ciclo natural de reprodução das 

espécies aquáticas que nas suas condições normais irá garantir a manutenção das espécies 

nesse ecossistema. Dentre os utensílios mais comuns utilizados na pesca predatória na bacia 

do rio Peixe Boi, destacam-se: 

I) Malhadeira: constituídas por um conjunto de malhas de nylon chamado de Pano; 

depequenas peças de chumbo, denominadas Chumbadas que são colocadas na parte inferior 

do pano; de Boias feitas principalmente de isopor que formam um sistema de sustentação da 

parte superior das redes próximo da lâmina d’água; e “da corda que serve como instrumento 

que prende as extremidades superiores da rede em estacas de modo que a rede fique 

relativamente esticada e presa”, aponta Do Canto (2007 p. 134). Este aapetrecho é 

considerado proibido quando da sua utilização apreende peixes de tamanhos impróprio para 

consumo e principalmente do uso no período de reprodução das espécies. 

II) Tarrafa: rede circular confeccionada de nylon com cerca de 3 a 6m de diâmetro na base, 

afunilando-se até a extremidade superior, onde é amarrada por uma corda em cuja 

extremidade é feita uma alça para prender em um dos braços do pescador. Para Do Canto 

(2007, p. 135), “a extremidade inferior é revirada para o interior, formando uma espécie de 

bolsa para evitar a fuga dos peixes”. Também na parte inferior, acompanhando as bordas, são 

colocadas chumbadas para que após seu lançamento na água, possam rapidamente se fechar 

aprisionando os peixes. Considerada a sua utilização proibida, pois dependendo do tamanho 
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de suas malhas, apreende peixes de tamanho impróprio para o consumo e também do seu uso 

durante o período do defeso. 

III) Substância Tóxica: como o Cunambi (Clibadium Surinamense) e o Timbó (Ateleia 

glazioveana) vegetação que contém efeitos ictiotóxica, quando sua polpa é lançada no rio, 

após um processo simples de “esmagação” ou bolinhas feitas de farinha d’água recheada com 

essas substâncias (pirão) provocam distúrbios respiratórios nas espécies aquáticas facilitando 

sua captura com o uso de pulsar ou até mesmo sua morte (Ver Figura 1). A utilização dessas 

substâncias é extremamente proibida, uma vez que provoca a mortandade de peixes de 

diversos tamanhos, bem como polui a água.  

IV) Fisga ou Zangaia: espécie de arpão metálico, geralmente com três pontas perfurantes 

atrelada a um cabo de madeira que em sua extremidade contém uma liga de borracha que 

impulsiona este instrumento a perfurar o peixe. Utilizam-se óculos de mergulho e em períodos 

noturnos também se usa a lanterna para melhor visualização quando imerso a água (Ver 

Figura 2). Este instrumento é utilizado durante o período de estiagem (agosto a janeiro) do rio 

Peixe Boi e seus afluentes que não sofrem com ação da maré. Torna-se proibido porque em 

muitos casos o peixe atingido consegue escapar morrendo em outro momento.  

 

Figura 2. Pesca predatória na bacia do rio Peixe Boi utilizando a Fisga 

 
Fonte: elaboração própria dos autores. 
 

V) Cacuri: consiste em uma armadilha feita da tala de palmeiras e entrelaçadas com cipó, 

contém uma entrada côncava pela qual os peixes ou camarões atraídos por isca, geralmente 

cupins, entram e não conseguem saírem. Esta estrutura, considerada uma espécie de curral, é 

fixa de variados tamanhos que é assentado as margens dos rios e igarapés da bacia do rio 

Peixe Boi. Este instrumento de pesca é considerado proibido quando da sua utilização 

apreende espécies aquáticas como o camarão nos períodos pré-estabelecidos de defeso 
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Nota-se que os instrumentos utilizados na pesca predatória na bacia hidrográfica do rio 

Peixe Boi provocam uma série de impactos negativos à fauna aquática desse ecossistema que 

compromete diretamente a vida útil dessas espécies com grandes consequências futuras no 

âmbito social e ambiental. 

 

3.2 PESCA PREDATÓRIA: IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

A pesca predatória ocasiona não somente danos ecológicos, mas também afeta o meio 

social, haja vista, que além de ser uma atividade econômica é meio de subsistência na 

Amazônia, em especial aos municípios compreendidos pela bacia do rio Peixe Boi que tem 

como base econômica para muitas famílias, os recursos pesqueiros (IBGE, 2010).  

No que concerne às questões ambientais, o desequilíbrio das espécies aquáticas 

provoca mudanças consideráveis na dinâmica natural desse ecossistema, dada a interferência 

antrópica no ciclo de reprodução das espécies. Em síntese, esta interferência gera uma 

redução considerável no estoque pesqueiro da região ou até mesmo extinção de espécies 

comprometendo não somente os animais que se reproduzem no meio aquático como também 

aqueles que dependem desses animais para se alimentarem. 

Neste contexto, a redução dos estoques pesqueiros e demais efeitos negativos que se 

abatem sobre a ictiofauna não é exclusivamente aos animais, mas também ao entorno, ou seja, 

os danos são ecológicos, mas também ocasiona danos sociais e econômicos, haja vista, que a 

pesca além de ser uma atividade econômica, também é meio diretamente de subsistência, 

especialmente, da população que tem nesse recurso a única fonte de renda. De acordo com a 

entrevista de Santos (2005, p. 177), podemos identificar a seguinte situação: 

Antes eu ia pescar e passava três dias no rio e pegava peixe suficiente pra eu comer 

junto com a minha família e também pra vender. Hoje não dá pra fazer a mesma 

coisa, o que eu pego mal dá pra gente comer (...) o problema tá na poluição do rio e 

também na pesca com redes miúdas, fisga, cunambi que acabam com os peixes. 

(Emiliano Soares, entrevista concedida em 02/05/15). 

 

Assim, dificuldades econômicas começam a surgir nos municípios compreendidos por 

essa bacia, obrigando diversos pescadores a complementarem sua renda com o comércio 

ambulante, utilizando para tanto, mão de obra familiar.Em suma, a pesca predatória 

apresenta-se como prejuízo para a sustentabilidade ambiental e também social, emergindo a 
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necessidade de inserção da pesca numa estratégia ampla de relações sinérgicas com o meio 

ambiente com o propósito de garantir o desenvolvimento sustentável da região. 

 

4. CONCLUSÕES 

A realidade encontrada na área estudada é crítica ao considerar à pesca predatória. Os 

instrumentos de pesca levantados como causas principais dessa degradação, já anteriormente 

citados, continuam recorrentemente sendo praticados sem haver as devidas providências por 

parte do poder público local e da sociedade inserida neste contexto. Foi verificado que a 

precária fiscalização por parte dos órgãos do controle ambiental e o desconhecimento sobre as 

questões ambientais por parte das populações nos municípios estudados contribuem 

consideravelmente para o crescimento dos impactos negativos aos recursos pesqueiros. 

É sabido que o consumo dessa espécie aquática é fonte de nutrientes indispensável a 

saúde, pois sua composição é fonte de vitaminas A, E, D e micronutrientes como ferro, iodo, 

magnésio, cálcio, sódio, fósforo, potássio, flúor, selênio, manganês e ácidos graxos que 

desempenham importantes funções do corpo humano. 

Portanto, torna-se imprescindível à mudança de hábitos na forma de apropriação, 

exploração e produção do espaço ambiental com a finalidade de construir novas 

possibilidades que minimizem a exploração predatória dos recursos pesqueiros. 
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RESUMO 

As enteroparasitoses, também chamadas de parasitoses intestinais, como as helmintíases e 

protozooses, representam a doença mais comum mundialmente, apesar de bem estudadas em 

sua profilaxia e controle. E a gestante além de ter o estado fisiológico propenso à um quadro 

anêmico, quando associado à infecção e manifestações parasitárias intestinais, fica ainda mais 

arriscado seu bem estar no pré natal e durante o parto, bem como do feto. Logo, o objetivo 

deste trabalho é mostrar a associação que há entre enteroparasitoses e a anemia ferropriva na 

gestação, abordando os malefícios desta união e além disso, expor medidas de controle para 

tal acometimento. A partir desse trabalho, observou-se a carência da qualidade no 

atendimento pré natal, em especial à ações integralizadas na saúde e a pouca investigação a 

cerca deste tema tão comum mundialmente. 

 

Palavras-chave: Anemia ferropriva. Gestação. Enteroparasitoses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O parasitismo é considerado uma das associações entre os seres vivos, na qual o 

hospedeiro é um dos associados e o prejudicado na associação (SILVA et al., 2011), “O 

parasitismo, seguramente ocorreu quando na evolução de uma destas associações um 

organismo menor se sentiu beneficiado, quer pela proteção, quer pela obtenção de alimento” 

(NEVES, 2011), sendo assim, a parasitose é o estado de infecção cuja agressão repercute 

prejudicialmente sobre o hospedeiro.  

 As parasitoses intestinais, como as helmintíases e protozooses, representam a doença 

mais comum mundialmente, apesar de bem estudadas em sua profilaxia e controle. São 

endêmicas em países do terceiro mundo, onde se constituem problemas de Saúde Pública, 

estando associadas a quadros de diarreia crônica, desnutrição e anemia, seja pela ação 

espoliativa do parasito, ou seja, pelos sangramentos intestinais ocasionados, ou até mesmo 

ambas. (SILVA et al., 2011; LODO et al., 2010). 

 A anemia é definida como a condição na qual a concentração de hemoglobina no 

sangue está abaixo do normal, e pode ser determinado por diversos fatores. Cerca de 50% dos 

casos acontecem em função da deficiência de ferro. As outras causas são relacionadas às 

deficiências de folato, vitamina B12, inflamação crônica, infecções parasitárias e doenças 

hereditárias (BRASIL, 2013). A anemia denominada ferropriva ocorre quando a redução na 

concentração de hemoglobina é consequência da deficiência de ferro.  

E a deficiência de ferro é a carência nutricional isolada mais prevalente no mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento. Alguns grupos são considerados de risco para 

deficiência de ferro, entre eles crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil e gestantes. 

Também considerada como sério problema de saúde pública, a anemia compromete o 

desenvolvimento psicomotor, reduz a resistência a infecções e pode aumentar a 

morbimortalidade materna e fetal. (RAMOS, 2012). 

Logo, o objetivo deste trabalho é mostrar a associação que há entre enteroparasitoses e 

a anemia ferropriva na gestação, abordando os malefícios desta união e além disso, expor 

medidas de controle para tal acometimento. 

2. METODOLOGIA 

 Este trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica da literatura. O estudo 

foi realizado através de um livro e pesquisas on-line em português através da base de dados de 

artigos publicados nos sites Biblioteca Virtual em Saúde, Capes e Scielo. Foram utilizados 1 
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livro e selecionados 8 artigos, além de um manual do Ministério da Saúde e uma matéria 

publicada na Agência Universitária de Notícias. Os critérios para seleção foram o período de 

publicação, de 2010 a 2015, com abordagem sobre o tema, na língua portuguesa e texto 

completo disponível. Foram utilizadas como palavras chave: anemia ferropriva, gestação, 

enteroparasitoses, morbimortalidade, malefícios. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Enteroparasitoses 

 “Para que uma parasitose seja classificada como enteroparasitose é necessário que o 

parasito envolvido na doença passe uma das fases do seu ciclo biológico no aparelho 

digestivo ou anexos, provocando alterações patológicas” (FERNANDES, 2014). Os parasitos 

intestinais estão entre os agentes etiológicos mais frequentemente encontrados em seres 

humanos, como exemplo os helmintos e protozoários, que ocasionam helmintíases, como a 

Ancilostomose (Ascaris duodenale, Ascaris braziliense, Necator americanos), Ascaridíase 

(Ascaris lumbricoides), Tricuríase (Trichuristrichiura), e as protozooses como Giardíase 

(Giardialamblia), Amebíase (Entamoebahystolitica), de acordo com Fernandes (2014) e 

SOUZA et al. (2013). Essas doenças vêm sendo abordadas em diversos estudos como 

marcadores socioeconômicos, pois evidenciam as condições de saúde, higiene e saneamento 

básico à que a população está exposta (FERNANDES, 2014) 

3.2 Condiçõesassociadas àsenteroparasitoses 

 O progresso da humanidade até o século XXI é registrado historicamente com diversos 

avanços tecnológicos e descobertas científicas. Apesar de todos estes benefícios, as 

parasitoses atualmente representam um grave problema de saúde pública, sendo responsáveis 

por mais de um milhão de mortes por ano em todo mundo. Segundo da SILVA et al. (p.2, 

2011):  

“No Brasil, a frequência de parasitoses intestinais é elevada assim como em outros 

países em desenvolvimento, ocorrendo variações de acordo com a região, grau de 

escolaridade, nível sócio-econômico, idade e aos hábitos de higiene de cada 

indivíduo”[...] 

 A falta de saneamento básico envolvendo serviços de abastecimento público de água e 

coleta de resíduos com rede geral de esgotamento sanitário, ocasiona má disposição dos 

dejetos, além de inadequado destino do lixo, portanto, um ambiente poluído que propicia a 

incidência elevada de doenças parasitárias intestinais (da SILVA et al., 2011). Sendo assim, 

um dos principais motivos que esclarece a alta incidência de enteroparasitoses, é a elevada 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

198 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

contaminação ambiental, o que necessita prementemente de condições básicas de educação e 

saneamento (LIMA, SANTOS, SOUZA, 2012). 

3.3 Associação entre anemia ferropriva e enteroparasitoses 

 Apesar de a anemia ferropriva representar um importante problema de saúde pública 

nos países subdesenvolvidos, não se pode restringir à eles, mas sim considerar que há 

condições favoráveis para o agravamento desta carência de ferro que está atrelada à condições 

sociais e econômicas, como por uma alimentação quanti-qualitativamente inadequada, 

precariedade de saneamento ambiental ou por outros indicadores que direta ou indiretamente 

poderiam estar contribuindo para a sua elevada prevalência. 

 Dentre as causas imediatas da anemia destacam-se fatores etiológicos como: a baixa 

ingestão de alimentos fontes de ferro, a baixa absorção de ferro ingerido e as perdas desse 

micronutriente, devido a infecções parasitárias, fatores que quando associados se constituem 

em um problema nutricional de grande magnitude no mundo. (da SILVA et al., 2011) 

 E no Nordeste brasileiro, foi constatado que por conta do saneamento básico precário, 

surgem condições desfavoráveis para o cultivo de frutas e verduras, o que somado ao baixo 

consumo de ferro heme pela população, além da falta de uma rede de distribuição de 

alimentos de origem animal, ocasionaria uma alta predisposição à enteroparasitoses 

associadas à anemia ferropriva(HERMES et al., 2014). 

 Os parasitos intestinais têm a capacidade de provocar no hospedeiro a subnutrição, 

ação hematofágica e ulcerações de mucosas intestinais, o que pode proporcionar perdas 

sanguíneas e de nutrientes, e dependendo da carga parasitária, da idade, do estado nutricional 

e imunolológico do organismo, bem como associação de espécies parasitárias, pode-se ter um 

agravamento do quadro patológico (da SILVA et al., 2011) 

3.4 Anemia ferroprivano período gravídico e seus malefícios 

O estado gravídico é caracterizado por mudanças fisiológicas e metabólicas que 

alteram os parâmetros bioquímicos e hematológicos maternos resultando em diminuição ou 

aumento deles.  

É o período onde há o aumento das necessidades orgânicas de ferro, visto que para o 

desenvolvimento fetal normal este mineral é essencial, além de ser necessário para expansão 

do volume sanguíneo, crescimento da placenta, bem como para compensar eventuais perdas 

durante o parto. 
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Portanto,o período gestacional é considerado como um momento de risco para a para 

manifestação do estado de carência de ferro, que pode ser observado mesmo entre gestantes 

que iniciam a gravidez sem anemia, ou seja, num limite aceitável de 11,0 g/dL para 

concentrações de hemoglobina, visto que abaixo disso se definiria como anemia. E esse risco 

se eleva no decorrer do avanço do trimestre gestacional.(RODRIGUES, JORGE, 2010; 

SILVA, 2012). “A depender do grau de anemia, a sua associação à gestação pode ocasionar 

efeitos deletérios ao binômio maternofetal. Aproximadamente 40% das mortes maternas e 

perinatais são ligadas à anemia” (RODRIGUES, JORGE, p.54, 2010).  

Diversas referências são feitas à anemia ferropriva como um dos estados patogênicos 

mais comuns na gravidez (SOUZA et al, 2013). 

Estima-se que aproximadamente a metade das gestantes no mundo tenha esta anemia, 

principalmente nos países em desenvolvimento, apesar disso, a estimativa de sua prevalência 

a nível populacional não é conhecida, nem mesmo nos países desenvolvidos, uma vez que a 

maioria dos estudos investigou grupos restritos, com acesso a serviços de saúde, não 

representando a população como um todo (SILVA, 2012). 

O que deixa claro que há uma considerável falha na preocupação da estimativa de um 

problema de ordem gestacional, que pode acarretar na morte tanto da mãe, quanto do feto. 

 A gestante anêmica cansa-se facilmente, pois está submetida a maior esforço cardíaco 

para conservar o aporte adequado de oxigênio para a placenta e para o feto; está menos 

disposta ao trabalho físico, ao rendimento mental e apresenta maiores riscos de infecções, 

alterações na função da glândula tireoide, queda de cabelos, enfraquecimento das unhas e 

probabilidade de maior perda sanguínea no parto, visto que a taxa normal de perda sanguínea 

materna é entre 500 mL a 1000 mL nos partos vaginais e cesáreos, respectivamente, porém, 

na gestante anêmica, esta perda decorrente de processos fisiológicos, como exemplo a 

dequitação, acaba por resultar em um processo espoliativo, conduzindo a maior risco de 

anemia pós parto e a necessidade de hemotransfusão. Além de pré-eclâmpsia, alterações 

cardiovasculares, diminuição da função imunológica. (SILVA, 2012; RODRIGUES, JORGE, 

2010). 

3.4.1 Consequências no âmbito fetal 

 Pode acarretar em consequências que surtirão efeito explicitamente na idade 

gestacional, como mencionado por Silva (2012) e Hermes et al. (2014), com o risco 
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aumentado de parto prematuro, baixo peso ao nascer e comprometimento de funções 

cognitivas e comportamentais.  

 O comprometimento fetal em decorrência da anemia ferropriva materna, vai desde o 

baixo peso ao nascer, até a possibilidade de mortalidade perinatal, como mencionado por 

Rodrigues e Jorge (2012): 

 “com perdas gestacionais (abortamentos, óbito intrauterino), hipoxemia fetal, 

prematuridade, ruptura prematura das membranas ovulares, restrição de crescimento 

fetal, e muitas vezes com alterações irreversíveis do desenvolvimento neurológico 

fetal. Valores de hemoglobina materna inferiores a 6,5 g/d associam-se a 

comprometimento da vitalidade fetal e aumento da mortalidade perinatal” [...] 

 A gravidez embora seja um evento biológico normal, há a possibilidade do surgimento 

de situações de risco que ameacem sua saúde materno-fetal, que é relativamente comum, 

especialmente em populações de baixa renda.  

Além disso, a falta de integralidade na assistência à saúde da mulher grávida é, 

geralmente, comum, visto que a gestação, o parto e o puerpério são fases que, embora vividas 

por uma mesma pessoa, muitas vezes não são acompanhadas pelos mesmos profissionais, 

sendo tratadas de forma isolada. Profissionais que atendem a cada uma dessas fases 

frequentemente ignoram a evolução clínica da paciente nas outras etapas, aspecto agravado 

pela inadequação do preenchimento de prontuários e do cartão da gestante (SOUZA et al, 

2013). Fato que vem pode aumentar a vulnerabilidade materna aos malefícios ocasionados 

pela anemia ferropriva, como abordado por Kesley (2012). 

4. Controle 

 De acordo com pesquisa feita por Silva (2012), a maioria das mulheres não realizarem 

exame de fezes durante a gestação. Algo que vem a gerar duas vertentes problemáticas, sendo 

uma a falta de disponibilidade de dados sobre a prevalência de parasitoses intestinais em 

gestantes, que acaba por ser subestimada ou inexiste, por conta da precariedade no 

diagnóstico parasitológico, e a outra é o maior uso de medidas curativistas, em contraposição 

à medidas preventivas, que seriam dadas com a detecção precoce de enteroparasitoses.  

Como o exame de fezes não é exigido pelo Ministério da Saúde e as normas editadas 

para a assistência pré-natal o preconizam apenas nos casos com sintomatologia gastrintestinal, 

poucos profissionais da rede pública do município solicitam esse tipo de exame, ainda que 

todo o histórico de vida e condições socioeconômicas da paciente o indiquem. A baixa 
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importância dada a esse exame pelos profissionais de saúde de todo o país é também comum 

entre as próprias mulheres brasileiras. (SOUZA et al, 2013) 

 A correção ideal da anemia ferropriva deve ocorrer no período pré natal, como 

mencionado por Rodrigues e Jorge (2010) e Lima, Santos e Souza (2012): 

“preferentemente por via oral, com suplementação medicamentosa, educação 

alimentar e controle de infestações parasitária. Quando não possível,por motivo de 

intolerância absoluta ou má absorção, ou,ainda, mediante a proximidade do parto, a 

reposição por viaparenteral intravenosa é opção eficaz e segura. Na vigênciade 

instabilidade hemodinâmica, anemia grave (hemoglobinamenor que 7,0 g/dL) e 

imediatismo do parto, a transfusão dehemácias deve ser indicada” [...] 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 Conclui-se que é necessário aprimorar o atendimento no pré natal, dando mais 

qualidade à este feito, especialmente quanto à busca por exame parasitológicos de fezes, bem 

como a importância da transmissão do saber sobre educação alimentar rica no mineral ferro, e 

humanizar o atendimento para que os aconselhamentos se enquadrem no tipo de rotina da 

gestante, não destruindo sua concepção, seus costumes, ou até mesmo seu alcance econômico. 

Além disso, nota-se a necessidade de maiores investigações a cerca das repercussões da 

anemia ferropriva no binômio mãefeto.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. 2013.Disponível 

em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_condutas_gerai

s.pdf>.  Acesso em: 7 out. 2015.  

 

FERNANDES, P. N. Enteroparasitose e saúde pública. Portal Educação. 2014. Disponível 

em: <https://www.portaleducacao.com.br/medicina/artigos/57695/enteroparasitose-e-saude-

publica>. Acesso em: 10 out. 2015  

 

HERMES, L. et al. Presença de anemia, adesão e tempo de suplementação com sulfato 

ferroso em pré-escolares de Venâncio Aires, RS. Revista Jovens Pesquisadores, v.4, n.2, 

2014. Disponível em: 

<http://online.unisc.br/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/4470/3520>. Acesso 

em: 29 set. 2015 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

202 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

KESLEY, P. Pesquisa revela que mães detêm maior índice de anemia por carência de ferro. 

Agência Universitária de Notícias. São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=4861>. Acesso em: 29 set. 2015 

 

LIMA, W. A.; SANTOS, M. P.; SOUZA, L. A. P. Anemia associada às parasitoses 

intestinais. Faculdade Integrada de Três Lagoas. Três Lagoas, 2012. Disponível 

em:<http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/2012/downloads/2012/saude/A

NEMIA%20ASSOCIADA%20%C3%80S%20PARASITOSES%20INTESTINAIS.pdf>. 

Acesso em: 29 set. 2015 

 

LODO, M. et al. Prevalência de enteroparasitas em município do interior paulista. Revista 

Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, v. 20, n.3, 2010. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v20n3/12.pdf>. Acesso em: 03 out. 2015 

RODRIGUES, L. P.; JORGE, S. R. P. F. Deficiência de ferro na gestação, parto e puerpério. 

Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 32, n2, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v32s2/aop57010.pdf>. Acesso em: 03 out. 2015.  

 

NEVES, D. P. Relação Parasito Hospedeiro. In:______. Parasitologia Humana. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2005. Edição 11º. p.8 

 

RAMOS, A. S. Fatores associados à ocorrência de anemia ferropriva em crianças. Faculdade 

Tecsoma. Paracatu, 2012. Disponível em: <http://www.tecsoma.br/biomedicina/tcc's/1-

2012/Monografia%20Amanda%20final.pdf>. Acesso em: 29 set. 2015 

 

SILVA, C. A. et al. Condições de saneamento e a incidência de parasitoses intestinais como 

fatores de risco para o baixo rendimento escolar. Revista de Trabalhos Acadêmicos, Nº 01. 

XII Jornada Científica. Campus Niterói. 2011. Disponível em: 

<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1reta2&page=article&op=view&path%5B

%5D=351&path%5B%5D=236>. Acesso em: 03 out. 2015 

 

SILVA, D. F. dos S. Anemia ferropriva e fatores associados em gestantes assistidas em 

hospital de referência do estado de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco. 

2012. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/12664/ANEMIA%20FERROPRIVA

%20E%20FATORES%20ASSOCIADOS%20EM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso 

em: 29 set. 2015 

 

SOUZA, K. J. et. al. Perfil epidemiológico da anemia ferropriva no serviço de hematologia de 

um hospital público, estado de São Paulo, Brasil. Revista Colloquium Vitae, v. 5, n.1, 2013.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

203 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

INFLUÊNCIA DE SISTEMAS FLORESTAIS NO DESENVOLVIMENTO INICIAL 

DO MOGNO AFRICANO 

 

Arystides Resende Silva1, Agust Sales2, Carlos Alberto Costa Veloso1, Eduardo Jorge 

Maklouf Carvalho1 

 
1D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas, Pesquisador A da EMBRAPA Amazônia Oriental. 

E-mail: arystides.silva@embrapa.br 
2Estudante de Graduação em Engenharia Florestal. Universidade do Estado do Pará. Bolsista 

PIBIC/FAPESPA/EMBRAPA Amazônia Oriental. 

 

RESUMO 

 

A escolha do sistema florestal é um dos fatores mais importantes na formação dos 

povoamentos, pois influenciam nas práticas de implantação e manutenção. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial do mogno africano (Khaya 

ivorensis) em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e monocultivo florestal em 

Latossolo Amarelo no município de Paragominas-Pará. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado em cinco repetições. As parcelas foram constituídas por dois 

sistemas de plantio florestal: sistema iLPF (plantio de mogno africano em consórcio com 

milho e forragem) e um monocultivo florestal com mogno africano (MM). Foram analisadas 

as variáveis: Altura (cm) e a taxa de sobrevivência (%). Os resultados da análise estatística 

demonstraram que não houve diferença significativa para a taxa de sobrevivência, que no 

geral, foi alta um ano após plantio, apresentando média de 93,66%. O crescimento em altura 

das plantas de mogno africano apresentou diferença significativa entre os sistemas iLPF e 

MM, sendo o maior valor (1,03 m) apresentado no sistema iLPF. O cultivo de milho em 

consórcio com a forragem influenciou positivamente a sobrevivência e o crescimento do 

mogno africano no sistema iLPF, visto que essas variáveis foram superiores ao mogno 

africano em monocultivo, sendo indicado o seu cultivo em sistemas integrados. O mogno 

africano (Khaya ivorensis) plantado nos sistemas integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

mostrou-se promissor para ser utilizado na recuperação de áreas degradadas em função da alta 

adaptabilidade na região em estudo e superioridade quando comparado ao monocultivo, sendo 

indicado o seu cultivo. 

 

Palavras-chave: Floresta plantada, Khaya ivorensis, Plantio integrado,Sobrevivência. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas Agroflorestais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A espécie Khaya ivorensis, conhecida como mogno africano, pertence à família 

Meliaceae, é espécie exótica no Brasil de origem da costa ocidental da África. As espécies 

desse gênero possuem um grande potencial no mercado para as indústrias madeireiras, em 

função da alta densidade de sua madeira e seu elevado porte (FALESI & BAENA, 1999). 

Na região amazônica, o mogno africano foi introduzido para fins comerciais em 

substituição ao mogno brasileiro (Swietenia macrophylla), que é susceptível a diversas pragas 

(GASPAROTTO et al., 2001). A espécie possui grande importância na região devido seu 

elevado valor econômico e por seu rápido crescimento, promovendo assim, a recuperação de 

áreas alteradas (FALESI & BAENA, 1999). 

O mogno africano tem sido uma das espécies preferidas dos reflorestadores no Estado 

do Pará devido à facilidade em produzir as mudas e ao elevado valor econômico madeireiro 

que representa no mercado internacional (FALESI & BAENA. 1999). O cultivo do mogno 

africano contribui para o aumento de oferta de madeira para as grandes indústrias dos polos 

moveleiros (GOMES, 2010). 

Quando é realizado o cultivo florestal para fins comerciais é importante empregar 

técnicas de manejo adequadas para alcançar a produtividade satisfatória, que vai desde o 

plantio até a colheita. Os tipos de sistemas e de espaçamentos de plantio são uns dos fatores 

mais importantes na formação dos povoamentos de eucalipto, pois influencia nas práticas de 

implantação e manutenção (BALLONI & SIMÕES, 1980), nas taxas de sobrevivência e 

crescimento (LELES et al., 2001), nas atividades de colheita (MARTINS et al., 2009) e na 

idade de corte e qualidade do lenho (CARDOSO JÚNIOR et al., 2005). 

Dessa maneira, presume-se que estudos sobre a adaptabilidade de espécies florestais 

em diferentes sistemas de plantio são importantes em regiões específicas, para assim, obter 

respostas das plantas, neste caso o mogno africano, em determinadas condições.  

Diante dessas considerações, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do 

sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e monocultivo florestal sobre a taxa de 

sobrevivência e o crescimento inicial do mogno africano (Khaya ivorensis) em Latossolo 

Amarelo no município de Paragominas-Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em áreas originalmente sob vegetação da Amazônia legal, na 

fazenda Vitória, município de Paragominas-PA, localizada na região nordeste do Estado do 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

205 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Pará (altitude de 89 metros, 2° 57’29,47” S de latitude e 47° 23’10,37” W de longitude), o 

clima é classificado como Aw, de acordo com a classificação de Koppen. A precipitação 

média anual gira em torne de 1743 mm. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 

27,3ºC e a umidade relativa do ar apresenta média anual de 81%. O solo foi classificado como 

Latossolo Amarelo textura argilosa (EMBRAPA, 2006), onde apresentou as seguintes 

características químicas: teor de matéria orgânica de 25,4 g.kg-1; pH de 5,8; Al= 0,1 

cmolc.dm-3; Ca= 3,8 cmolc.dm-3; Mg= 1,22 cmolc.dm-3; K=0,46 cmolc.dm-3 e P= 5,67 mg.dm-

3. 

O experimento foi composto por um sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(iLPF) instalado no ano de 2009 (4,05 ha), manejado com cultivo de culturas anuais em 

consórcio com forrageiras e intercaladas com a espécie de mogno africano (Khaya ivorensis). 

Avaliou-se também o plantio de mogno africano (Khaya ivorensis) em monocultivo ocupando 

uma área de 1,35 ha. 

Antes da implantação do experimento (2009), a área utilizada vinha sendo mantida sob 

pastagem cultivada, com a exploração de gado de corte em sistema extensivo. Em janeiro de 

2009, em razão da instalação do experimento, foram realizadas operações de preparo do solo, 

correção e adubação. 

Em fevereiro de 2009, foi realizado o plantio do mogno africano no sistema iLPF e no 

monocultivo mediante aplicação de 300 g de fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples 

por cova. A adubação de cobertura foi realizada em maio de 2009 com 60 g de uréia e 40 g de 

KCl por planta, após o coroamento das mudas. Em fevereiro do mesmo ano foi semeado o 

milho BRS 1030 em consórcio com a Brachiaria ruziziensis (20 kg.ha-1) no sistema iLPF. 

Para o arranjo espacial das árvores no sistema iLPF, empregou-se o plantio em 

renques, cada um com duas linhas, no espaçamento 5 x 5 m, a distância entre renques foi de 

20 m para o cultivo das culturas anuais e forragem, o que totalizou 28% de área ocupada pelas 

faixas dos renques e densidade de 636 árvores.  No monocultivo, o plantio de mogno africano 

foi realizado em espaçamento 5 x 5 m obtendo densidade de 273 árvores. Todos os cultivos 

foram conduzidos seguindo as recomendações técnicas para as culturas.  

Para fins deste trabalho foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em 

cinco repetições. As parcelas foram compostas por dois sistemas de plantio florestal: sistema 

iLPF (plantio de mogno africano em consórcio com milho e forragem) e um monocultivo 
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florestal de mogno africano (MM). Foram analisadas as variáveis: Altura (cm) e a taxa de 

sobrevivência (%). 

As plantas foram acompanhadas no ano de 2010 (um ano após plantio) aferindo-se a 

sobrevivência (%) e o crescimento. A sobrevivência foi avaliada pelo total de sobreviventes 

em relação ao total plantado e o crescimento pela altura mensurada com régua graduada em 

centímetros, partindo-se da base do caule até a gema apical. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância através do programa estatístico 

SISVAR® e quando significativo às médias foram comparadas pelo teste de Tukey p<0,05 

(FERREIRA, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise estatística demonstraram que não houve diferença 

significativa para a taxa de sobrevivência, que no geral, foi alta um ano após plantio, 

apresentando média de 93,66% (Tabela 1). 

Tabela 1 - Médias de altura e taxa de sobrevivência de plantas de mogno africano aos 12 meses de 

idade em diferentes sistemas de plantio florestal. 

Sistemas*1 Altura (cm) Taxa de sobrevivência (%)  
iLPF 1,03 a 92,45 a 
MM 0,61 b   94,87 a 

CV (%) 19,64 13, 32 
1Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV = 

Coeficiente de Variação. *iLPF = integração Lavoura-Pecuária-Floresta; MM = Monocultivo florestal com 

mogno africano. 

 

A sobrevivência média observada nos sistemas em estudo foi sempre acima de 92%, 

chegando a 94,87% para as plantas no MM (Monocultivo florestal com mogno africano) 

(Tabela 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Lopes et al. (2012) com a espécie de 

mogno africano aos 12 meses de idade implantado em região semiárida, em que verificaram 

que a espécie possui boa sobrevivência em campo, obtendo média de sobrevivência de 96,8%. 

Mota (2014), no estudo em que avaliou o crescimento inicial de espécies, inclusive 

mogno africano, em diferentes tratamentos, relatou média de sobrevivência de 93,4%, 

indicando que esta espécie florestal possui boas condições de sobrevivência e que as 

condições edafoclimáticas do local do experimento foram adequadas ao desenvolvimento das 

mesmas. 

Além disso, outros fatores também contribuem para melhor adaptabilidade de espécies 

florestais nativas ou exóticas em determinadas condições, como os tratos culturais (controle 

de formigas, limpeza da área, controle de espécies indesejadas, preparo do solo, adubação 
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entre outros) realizados durante a condução do plantio, de modo a contribuir para a alta 

sobrevivência das espécies. Outro fator está relacionado às características de cada planta, 

como a exigências de nutrientes, de água e luz e/ou pela ausência de irrigação e também pela 

ocorrência de ataque de animais no plantio, que pode ocasionar a morte de algumas plantas 

(MOTA, 2014). 

A alta taxa de sobrevivência observada no mogno africano inferiu uma associação de 

mudas de qualidade com condições locais ideais em sistemas diferenciados de plantio, 

garantido assim, o adequado estabelecimento do mogno africano mesmo com baixa 

precipitação, que ocorreu do mês de agosto até novembro. 

O crescimento em altura das plantas de mogno africano apresentou diferença 

significativa entre os sistemas iLPF e MM, sendo o maior valor (1,03 m) apresentado no 

sistema iLPF (Tabela 1). Estes resultados corroboram com Mota (2014), em que o mogno 

africano no mesmo espaçamento do presente estudo, obteve média de 1,17 m de altura. 

Resultados confirmados por Oliveira et al. (2015), no estudo em que avaliaram o 

crescimento inicial de espécies florestais exóticas em diferentes sistemas de plantio, onde 

relataram maior altura nas árvores em iLPF, quando comparadas às cultivadas em 

monocultivo. Diferentemente dos resultados obtidos por Laclau et al. (2008), no estudo em 

que avaliaram o plantio de espécies exóticas em diversas proporções de plantio, não 

encontraram diferença na altura das plantas em plantios puros e mistos. 

Em sistemas consorciados, as condições de crescimento podem ser influenciadas por 

maior umidade e fertilidade do solo, além da criação de extratos vegetativos (CAMPANHA et 

al., 2011), o que pode ter acontecido no presente estudo, em que as condições do sistema iLPF 

foram mais favoráveis ao mogno africano aos 12 meses de idade. 

A utilização de plantios integrados amplia a capacidade produtiva da área, além disso, 

permite a utilização da rebrota de algumas espécies em futuros cortes. Além da viabilidade 

econômica, destaca-se a utilização de espécies arbóreas fixadoras de N consorciadas à outra 

espécie arbórea e a forrageiras. Portanto, o uso de espécies florestais visa contribuir para a 

melhoria da produção do sistema e redução dos custos de fertilizantes químicos, quando em 

comparação com os monocultivos, submetidos à fertilização com nitrogênio mineral 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

O cultivo de milho em consórcio com a forragem influenciou positivamente a 

sobrevivência e o crescimento do mogno africano no sistema iLPF, visto que essas variáveis 
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foram superiores ao mogno africano em monocultivo, sendo indicado o seu cultivo em 

sistemas integrados. 

Ressalta-se que os renques de mogno africano agregaram valor à área em razão desta 

espécie arbórea possuir bom desenvolvimento nestes sistemas, boa resistência às pragas e alto 

valor da madeira no mercado (RECH, 2006), além de diversificar a renda do produtor a longo 

prazo (MARTHA Jr. et al., 2011) e auxiliar no uso sustentável do solo reduzindo a 

necessidade de abertura de novas áreas. 

4. CONCLUSÃO 

O mogno africano (Khaya ivorensis) cultivado no sistema de integração Lavoura-

Pecuária-Floresta mostrou-se promissor para ser utilizado na recuperação de áreas degradadas 

em função da alta adaptabilidade na região em estudo e superioridade quando comparado ao 

monocultivo, sendo indicado o seu cultivo. 
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RESUMO 

 

A matéria orgânica (MO) exerce papel relevante na ciência do solo. A definição do seu teor 

baseia-se na oxidação a CO2 por íons dicromato em meio fortemente ácido. Para a 

determinação da MO convencionou-se a utilização do método sugerido por Walkley e Black 

(1934), o qual gera um grande volume de resíduos de íons cromato que são potencialmente 

tóxicos aos seres vivos causando com isso um grande passivo ambiental. Visando contribuir 

com o meio ambiente, o presente trabalho propõe a adequação do método, através de três 

adaptações: A redução do volume de água adicionado ao processo, da massa de amostra 

analisada e, principalmente, a do volume de solução de dicromato de potássio. Para 

comprovação da eficiência da adaptação do método, foram realizados testes com amostras 

provenientes do Programa de Análise de Qualidade dos Laboratórios de Fertilidade de Solo - 

PAQLF, as quais apresentavam valores de matéria orgânica pré-estabelecidos. Nos resultados 

obtidos, observou-se que a redução do volume de água adicionada, a redução da massa de 

amostra analisada e a redução do volume de solução de dicromato de potássio não alteraram 

significativamente, a 95% de confiança, as médias das concentrações de MO obtidas nos 

testes. Somado aos animadores dados referentes às reduções de reagentes e resíduos, obteve-

se uma resposta satisfatória quanto à qualidade das análises, nas quais os resultados 

encontrados mantiveram-se dentro do espectro obtido no Programa de Controle de Qualidade 

de Análises de Solo. Desta forma, fica evidenciado que as reduções realizadas não 

influenciaram no resultado final das determinações da matéria orgânica das amostras 

analisadas, mantendo-se a confiabilidade dos dados gerados, diminuindo os custos de análise 

e minimizando os impactos gerados ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Resíduo. Dicromato. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica do solo (MOS) é definida por Oades (1996) como resíduos de 

plantas e animais decompostos. Exerce papel relevante, tanto do ponto de vista químico, 

quanto físico ou biológico. A sua origem, composição química, alterações e funções vêm 

sendo alvo de diversos estudos, devido ao conhecimento de seus teores ser fundamental em 

diferentes áreas da Ciência do Solo (SOARES et al., 2009), além da grande importância no 

fornecimento de nutrientes às plantas, retenção de água, de cátions e outros fatores. 

A determinação do teor de matéria orgânica do solo baseia-se na oxidação a CO2 por 

íons dicromato em meio fortemente ácido. No método originalmente proposto por Walkley e 

Black (1934), a determinação da quantidade de íons Cr (III) reduzidos é feita pela titulação 

dos íons dicromato em excesso, com íons Fe3+. Conforme as equações abaixo: 

 

2Cr2O7
2- + 3Corg + 16H+  4Cr3+ + 3CO2 + 8H2O 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+  2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O 

 

Esse método é amplamente utilizado, mas traz consigo um inconveniente considerável 

para os atuais padrões ambientais: a geração de grande volume de resíduos de íons cromato, 

ou seja, íons cromo no estado de oxidação VI que são potencialmente tóxicos ao ambiente 

(INTERNATIONAL..., 1998).  

Os íons cromo ocorrem naturalmente no ambiente no estado de oxidação trivalente 

(Cr3+), sendo considerado um elemento essencial ou benéfico aos seres vivos (COMISSÃO..., 

2004). Entretanto, quando na forma hexavalente (Cr6+), é tóxico, carcinogênico e mutagênico 

para animais e humanos (SHRIVASTAVA et al., 2002). Além disso, apresenta alta 

mobilidade, pois seus ânions são facilmente transportados através do solo (ZACHARA et al., 

1989). 

Com o intuito de contribuir com usuários do Método Walkley-Black, tanto no tocante 

às questões ambientais quanto àquelas que remontam a fatores econômicos, foram 

desenvolvidos ensaios visando diminuir a quantidade de resíduos produzidos durante as 

análises de matéria orgânica do solo. O presente trabalho propõe dois testes para avaliar as 

três adaptações neste método, sendo um deles a redução do volume de água adicionado 

durante a análise e o outro, a redução da quantidade de amostra a ser analisada e redução do 

volume de dicromato de potássio. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. AMOSTRAGEM 

 

Para a realização dos testes foram utilizadas três amostras provenientes do Programa 

de Controle de Qualidade de Análises de Solo3, as quais apresentam valores de intervalo de 

matéria orgânica pré-estabelecidos. As amostras foram codificadas conforme descrição abaixo 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Codificação das amostras. 

Amostra Codificação 

197 do ano de 2011 A1 

148 do ano de 2015 A2 

149 do ano de 2015 A3 

Fonte: Autores (2015). 

2.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Para a realização dos ensaios foram utilizados os seguintes equipamentos: (i) Balança 

eletrônica analítica Shimadzu Corporaetion-AW 320, (ii) Chapa aquecedora AS One-Neo 

Hotplate HI-1000, (iii) Agitador Fisher Scientific, Bureta automática Boeco Germany-

DCB5000, (iv) Pipeta automática Gilson 10 ml, (v) Dispensador Digipet 10-100ml e (vi) 

vidrarias. 

 

2.3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

No método descrito por Walkley e Black (1934), utiliza-se 0,5 g de amostra de solo e 

10 ml de solução de dicromato de potássio 0,4 N, seguindo de ebulição branda por 5 min, 

resfriamento e posterior adição de 80 ml de água destilada e 1 ml de ácido orto-fosfórico. 

Posteriormente, é realizada a titulação, utilizando-se como indicador a difenilamina a 1%, e 

como solução titulante a solução de sulfato ferroso amoniacal 0,1 N, até a coloração escura se 

tornar verde (Figura 1). 

 

                                                           
3 O PAQLF (Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade) é um programa que inclui a 

participação de 133 laboratórios de todo Brasil, e que avalia vários parâmetros da Fertilidade do Solo, entre esses 

parâmetros obrigatórios está a quantificação da matéria orgânica dos solos brasileiros. 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

213 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

 

Figura 1 – Análise de Matéria orgânica - Titulação. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

2.4. TESTES REALIZADOS 

Um dos testes utilizados para a adaptação do método foi o de redução do volume de 

água destilada adicionado, mantendo-se os valores de massa da amostra, de solução de 

dicromato de potássio 0,4 N e de ácido orto-fosfórico. Os volumes testados foram de 20 ml, 

40 ml, 60 ml e 80 ml.  

O outro teste realizado foi a utilização do menor volume de água testado (20 ml) e a 

redução da quantidade de solução de dicromato de potássio 0,4 N e de amostra, mantendo-se 

as proporções descritas no método de Walkley e Black (1934), conforme demonstrado na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Teste de redução da quantidade de solução de dicromato de potássio e amostra. 

Massa de amostra (g) Volume de Sol. Dicromato de Potássio (ml) 

0,1 2,0 

0,2 4,0 

0,5 10,0 

Fonte: Autores (2015). 

 

Os volumes de solução de dicromato de potássio 0,4 N utilizados no branco tiveram as 

mesmas proporções utilizadas nas amostras. Os testes foram realizados em triplicata para 

cada amostra, e avaliados estatisticamente através do programa SAS (Statistical Analysis 

System). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. TESTE DE REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA 
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Na Tabela 3 estão presentes os valores médios de matéria orgânica (MO) para cada 

amostra testada. O Teste de Tukey foi aplicado aos resultados com o objetivo de observar se 

há semelhanças ou diferenças entre as médias das concentrações de matéria orgânica nos 

diferentes tratamentos executados.  

 

Tabela 3 – Valores médios de MO obtidos nos tratamentos com diferentes quantidades de água. 

Amostra Volume de Água (ml) M.O (g/kg)4 Médias (g/kg) 

A1 

20 11,18  0,1900 a  

11,01 40 10,94  0,5807 a 

60 10,97 0,1374 a 

80 10,95  0,0705 a 

A2 

20 10,80  0,2150 b  

11,01 40 10,77  1,0804 b 

60 11,52  0,8048 b 

80 10,94  0,4739 b 

A3 

20 5,86  0,0877 c  

5,57 40 5,96 0,2153 c 

60 5,40  0,5714 c 

80 5,07  0,3419 c 

     Fonte: Autores (2015). 
 

Através dos dados obtidos (Tabela 3) é possível observar que não houve diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 95% de confiança, entre as médias das concentrações de 

matéria orgânica para os diferentes volumes de água adicionados no tratamento da amostra A1, bem 

como nos tratamentos das amostras A2 e A3. Assim, podemos afirmar que a quantidade de água 

destilada utilizada durante a análise não influenciará significativamente no valor do resultado final do 

teor de matéria orgânica.  

Além disso, os resultados médios encontrados para as três amostras se enquadraram no 

Programa de Controle de Qualidade, o qual estabelece que para a amostra A1 o intervalo aceitável de 

teor de matéria orgânica deve ser de 11 a 25 g/kg, para a amostra A2 de 9 a 19 g/kg, e para a amostra 

A3 de 5 a 11 g/kg. 

 

3.2. TESTE DE REDUÇÃO DE AMOSTRA E DE DICROMATO 

                                                           
4 MO = Matéria Orgânica. Valores médios de três replicatas  desvio padrão. Médias com letras iguais, em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

215 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados referentes ao tratamento com a utilização de 20 ml 

de água destilada e diferentes massas de amostra e volumes de solução de dicromato de 

potássio 0,4 N, mantendo-se as proporções descritas no método de Walkley e Black (1934).  

 

Tabela 4 – Teste da redução de massa e dicromato de potássio 0,4 N. 

Amostra Massa da amostra (g) Vol de Dicromato de 

Potássio (ml) 

MO (g/kg)5 Média (g/kg) 

 

A 1 

0,1 2 12,46  0,6190 a  

12,11 0,2 4 12,35  0,6946 a 

0,5 10 11,51  1,0210 a 

 

A 2 

0,1 2 12,69  0,9637 b  

11,94 0,2 4 11,48  1,3055b 

0,5 10 11,64  0,8781 b 

 

A 3 

0,1 2 6,20  0,5695 c  

5,94 0,2 4 5,87  0,6105 c 

0,5 10 5,75  0,4842 c 

Fonte: Autores (2015). 

É possível observar que para os diferentes tratamentos realizados não houve diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 95% de confiança, entre as médias das 

concentrações de matéria orgânica para as três amostras estudadas (A1, A2 e A3). O que 

confirma que tanto a redução da massa de amostra, quanto a redução do volume de solução de 

dicromato de potássio a 0,4 N não alteram significativamente o resultado final da análise.  

Assim como no ensaio anterior, as amostras analisadas apresentaram resultados 

compatíveis com o Programa de Controle de Qualidade, o qual estabelece os valores 

aceitáveis de matéria orgânica. Para a amostra A1 o intervalo aceitável de teor de matéria 

orgânica deve ser de 11 a 25 g/kg, para a amostra A2 de 9 a 19 g/kg, e para a amostra A3 de 5 

a 11 g/kg. 

 

3.3. A TITULAÇÃO 

No que diz respeito às características visuais do processo de titulação, o experimento 

com 0,2 g de amostra e 4 ml de dicromato de potássio 0,4 N, apesar de não ter o menor 

volume de dicromato, foi o que apresentou a mais visível detecção do ponto de viragem em 

                                                           
5 MO = Matéria Orgânica. Valores médios de três replicatas  desvio padrão. Médias com letras iguais, em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

216 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

comparação com os outros, o que facilitou o processo de titulação e promoveu a minimização 

de possíveis erros de visualização do volume de viragem.  

Dessa forma, pôde-se constatar que a melhor alteração obtida, tanto no que diz 

respeito à redução do volume de resíduo quanto à claridade na visualização da titulação, foi a 

do teste que continha 20 ml de água, 0,2 g de amostra e 4 ml de solução de dicromato de 

potássio 0,4 N, sendo então, este o melhor método para substituição do original descrito por 

Walkley e Black (1934). 

4. CONCLUSÕES 

A utilização do método de Walkley e Black (1934) para a determinação da matéria 

orgânica presente no solo gera no mínimo 91 ml de resíduo por amostra analisada 

(considerando somente a preparação da amostra). Tal resíduo apresenta em sua composição o 

cromo (VI) o qual é descrito por Shrivastava et al. (2002) como um elemento tóxico, 

carcinogênico e mutagênico para animais e humanos.  

As adaptações realizadas no método (teste como 0,2 g de amostra e 4 ml de solução de 

dicromato de potássio) levaram a uma redução de aproximadamente 72% do volume inicial 

para cada amostra, chegando ao volume final de aproximadamente 25 ml. Para se atingir essa 

quantidade foram reduzidos os volumes de água, de massa de amostra e de solução de 

dicromato de potássio. 

Essa redução do uso de reagentes e de resíduo final gerado representa um ganho 

econômico direto para os laboratórios que utilizam o método, pois pode diminuir tanto seu 

custo com aquisição de produtos químicos, quanto com o tratamento e disposição final de 

seus resíduos. Além disso, há um resultado ambiental positivo ao reduzir a quantidade de 

cromo acrescentado ao meio ambiente. 

Somado aos dados satisfatórios referentes às reduções de reagentes e resíduos, obteve-

se uma excelente resposta quanto à qualidade das análises, uma vez que os resultados 

encontrados nos ensaios se mantiveram dentro do espectro obtido no Programa de Controle de 

Qualidade de Análises de Solo. Desta forma fica evidenciado que as reduções realizadas não 

influenciaram no resultado final do teor de matéria orgânica das amostras, mantendo-se a 

confiabilidade no resultado gerado, diminuição de custos e um menor impacto ao meio 

ambiente. 
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RESUMO  

 

A utilização de Produtos fitossanitários acontece desde Antes de Cristo, com uso do enxofre 

no controle de insetos, piretos, os compostos químicos no século 19, até os dias atuais com 

produtos mais elaborados sejam inorgânico, orgânico ou natural como a nicotina, sendo de 

grande  importância para agricultura para o controle de insetos, doenças, plantas daninhas 

nocivas à agricultura e como regulador de crescimento. Porém, os produtos fitossanitários 

utilizados de forma incorreta podem apresentar riscos à saúde do aplicador, do ambiente e do 

consumidor final. Em função da demanda crescente por esse tipo de produto, setores ligados à 

pesquisa e à indústria têm se empenhado para desenvolver e adaptar tecnologias e 

equipamentos destinados a operar em pequenas propriedades rurais. No entanto, é frequente a 

falta de informações básicas para o correto emprego de produtos fitossanitários 

principalmente a respeito da tecnologia de aplicação. Logo, o presente trabalho teve por 

objetivocaracterizar, através de um questionário, os aspectos de utilização de produtos 

fitossanitários na agricultura familiar de Santarém-PA, nas etapas que mais apresentam risco 

de contaminação e exposição (aquisição, transporte, armazenamento, preparo e aplicação, 

destino final de embalagens vazias lavagem de roupas/EPI contaminados).Todos os 

entrevistados apresentam grandes riscos de contaminação e exposição em todas as etapas de 

uso de produto fitossanitário, por conta de uma falta de orientação adequada ou até mesmo 

por uma baixa escolaridade que dificulta o entendimentos e interpretação das recomendações 

das bulas dos produtos fitossanitários. 

 

Palavras-chave: Produtos fitossanitário. Contaminação. Exposição. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

 Na agricultura, desde a antiguidade, são desenvolvidas maneiras de lidar com insetos 

plantas e outros seres vivos que se difundem nos cultivos, competindo com o produto. 

Escritos romano e gregos mencionavam o uso de produtos como arsênico e o enxofre nos 

primórdios da agricultura. A parir do século XVI, registra-se o emprego de substâncias 

orgânicas, como a nicotina e piretros extraídos de plantas, tanto nos Estados Unidos quanto na 

Europa (RIGOTTO, 2012).      

 A moderna atividade agrícola adota principalmente o uso de produtos fitossanitários 

(agrotóxicos) como forma de controles de pragas (doenças, insetos e ervas daninhas). 

Caracterizada como controle de doenças, pragas e plantas invasoras, a proteção de plantas têm 

o objetivo de reduzir danos causados por esses problemas fitossanitários às culturas, que são 

estimados a 30% da produção agrícola(GHINI, 2000). 

 Segundo a lei federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo decreto nº 

4.074, de janeiro de 2002, agrotóxicos são: 

 

[...]  produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento dos 

produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e 

de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento. (BRASIL, 2002). 

 No Brasil, foi incentivado e exigido, pelo Plano Nacional de Desenvolvimento 

Agrícola em 1975, o uso de produtos fitossanitários, oferecendo investimentos para financiar 

esses "insumos". Fato que tornou o Brasil, desde 2008, o maior consumidor dessas 

substâncias no mundo, com um crescimento de 190% no mercado de agrotóxicos nos últimos 

12 anos (ABREU; ALONZO, 2014). 

 Os produtos fitossanitários interferem em mecanismos fisiológicos de sustentação da 

vida que são também comuns aos seres humanos e estão associados a uma ampla gama de 

danos à saúde.  Rigotto (2012) tem apresentado problemas graves de contaminação ambiental 

das águas subterrâneas, rios, lagos, açudes e até mesmo das águas disponibilizadas pelos 

sistemas de abastecimento de comunidades, ocorrência de contaminação de solo, do ar e dos 
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locais de vida e produção de comunidades vizinhas a grandes empreendimentos, 

especialmente quando é realizada pulverização aérea de agrotóxicos herbicidas e fungicidas. 

 Os agrotóxicos são classificados quanto à sua ação e ao grupo químico a quem 

pertencem, sendo esta classificação útil para o diagnóstico das intoxicações e instituição de 

tratamento específico. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde e Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 1997) os agrotóxicos classificam-se em: inseticidas, 

fungicidas, herbicidas; e outros grupos importantes que compreendem raticidas,acaricidas, 

nematicidas e molusquicidas. 

 No Brasil, o Ministério da Saúde classificou os produtos fitossanitários quanto ao seu 

poder tóxico (Tabela 1). Esta classificação é fundamental para o conhecimento da toxicidade 

de um produto, do ponto de vista de seus efeitos agudos (TRAPÉ, 1993). 

 

Tabela 1 – Classificação toxicológica dos agrotóxicos segundo a DL 50 

GRUPO DESCRIÇÃO 
 

DOSE CAPAZ DE MATAR 

UM ADULTO 

Extremamente tóxicos (DL50 < 50 mg/kg de peso vivo) (≤ 5 mg/kg – algumas gotas 

Muito tóxicos (DL50 – 50 a 500 mg/kg de peso vivo) 1 colher de chá 

Moderadamente 

tóxicos 

 

(DL50 – 500 a 5000 mg/kg de peso vivo) 1 colher de sopa 

Pouco tóxicos (DL50 > 5000 mg/kg de peso vivo) 2 colheres de sopa 

 Fonte: Adaptado de Trapé (1993). 
 

 Por determinação legal, todos os produtos devem apresentar nos rótulos uma faixa 

colorida indicativa de sua classe toxicológica, conforme Tabela 2 (OPAS/OMS, 1997).  

Tabela 2: Classificação toxicológica dos agrotóxicos segundo a DL 50 

CLASSE 

TOXICOLÓGICA 

 
DESCRIÇÃO 

FAIXA INDICATIVA DE 

COR 

I 
Extremamente  tóxicos – ( DL50 < 50 mg/kg 

de peso vivo) 
Vermelho vivo 

II 
Muito tóxicos - (DL50 – 50 a 500 mg/kg de 

peso vivo) 
Amarelo intenso 

III 

Moderadamente tóxicos – (DL50 – 500 a 5000 

mg/kg de peso vivo) 
Azul intenso 

IV 
Pouco tóxicos (DL50 > 5000 mg/kg de peso 

vivo) 
Verde intenso 

Fonte: Adaptado de Trapé (1993). 

 Entretanto, o uso indiscriminado de produtos fitossanitárias causa inúmeras 

consequências à saúde do aplicador, do ambiente e do consumidor final. Rigotto (2012) relata 
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alguns efeitos crônicos à saúde humana causados pelo uso indiscriminado de produtos 

fitossanitários.  

A Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) elaborou uma série de manuais 

de segurança (Manual de transporte de produtos fitossanitários; Manual de armazenamento de 

produtos fitossanitários; Manual de uso correto de equipamentos de proteção individual; 

Manual de segurança e saúde do aplicador de produtos fitossanitários e etc) que promovem as 

medidas de uso seguro de produtos fitossanitários. 

 Segundo Abreu e Alonzo (2014), esses manuais de segurança além de veicularem 

bons resultados sobre alimentos saudáveis e economia no campo, com a utilização de 

agrotóxicos, também, descrevem diversas medidas a serem adotadas em cada uma das 

atividades de trabalho com risco potencial de intoxicação (aquisição, transporte, 

armazenamento, preparo e aplicação, destino final de embalagens vazias e lavagem de 

roupas/EPI contaminados). 

 O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar  os aspectos  de utilização de produtos 

fitossanitários na agricultura familiar de Santarém-PA, analisando a situação socioeconômica 

dos usuários de produtos fitossanitários, o registro, além da ocorrência de sintomas de 

contaminação relacionados à exposição a esses produtos, nas etapas de aquisição, transporte, 

armazenamento, preparo e aplicação, destino final de embalagens vazias, lavagem de 

roupas/EPI contaminados e avaliando os risco do uso incorreto nas etapas que mais 

apresentam risco de contaminação e exposição (aquisição, transporte, armazenamento, 

preparo e aplicação, destino final de embalagens vazias e lavagem de roupas/EPI 

contaminados). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 A abordagem metodológica compreendeu a realização de entrevistas com agricultores 

do município de Santarém-PA, a partir de questionários, visando situar um padrão social dos 

entrevistados, acompanhado da caracterização do uso de produtos fitossanitários (agrotóxicos) 

e registro da ocorrência de sinais e sintomas de contaminação relacionados à exposição a 

esses produtos. 

A pesquisa descritiva objetivou conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir 

para modificá-la (CHURCHILL, 1987), e está baseada na premissa de que problemas podem 

ser revolvidos e as práticas melhoradas a partir da observação, análise e descrição dos fatos  
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O Município de Santarém localiza-se na região sudoeste do Estado do Pará (Figura 1), 

com uma economia baseada na indústria e que tem também seu setor agropecuária bem 

estabilizado, servindo como corredor de escoamento da produção de grãos do país. 

Figura 1: Mapa de localização de da área de estudo 

 

 Fonte: Autores (2015) 

Para a realização da pesquisa, foram aplicados 50 questionários, estruturados em 22 

perguntas, em dois blocos. O primeiro bloco relaciona às características socioeconômicas do 

trabalhador rural: idade; sexo; escolaridade; n° de pessoas na família, tempo de trabalho na 

agricultura. O segundo bloco busca informações relacionadas ao uso de produtos 

fitossanitários (agrotóxicos) e registro da ocorrência de sinais e sintomas de contaminação 

relacionados à exposição a esses produtos, nas etapas (aquisição, transporte, armazenamento, 

preparo e aplicação, destino final de embalagens vazias lavagem de roupas/EPI 

contaminados) que apresentam risco potencial de intoxicação do trabalhador rural. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quantos aos aspectos socioeconômicos dos entrevistados, verificou-se que 88% dos 

entrevistados são do sexo masculino e 12% são do sexo feminino, totalizando 50 pessoas. Na 

faixa etária dos entrevistados, 64% situam-se entre 50 anos ou mais. No nível de escolaridade, 

56% dos agricultores possui até a 4° série do ensino fundamental, sendo que 28% dos 

entrevistados se declaram analfabetos e apenas 2% declararam ter ensino médio (Tabela 3). 
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No número de pessoas na família, 62% dos entrevistados é de 4 ou 5 pessoas e 82% 

dos agricultores declararam trabalhar na agricultura, com idades entre 16 a 30 anos; e 18% 

afirmam estar trabalhando com agricultura a mais de 30 anos. A renda familiar declarada de 

86% dos entrevistados é de 2 ou mais salários mínimos e a principal atividade produtiva 

desenvolvida é a olericultura com 74% dos agricultores entrevistados e a fruticultura com 

24% (Tabela 3), sendo que a maior parte dos agricultores, 66%, desenvolvem sua atividade 

produtiva em áreas menores que 5 hectares e 32% em áreas entre 5 a 50 hectares, o que pode 

caracterizar pequenas unidades de produção. 

Tabela 3 – Características socioeconômicas dos 50 produtores entrevistados no município de 

Santarém, Estado do Pará. Brasil 2014. 

Variáveis 

Produtores Rurais 

Variáveis 

Produtores Rurais 

N=50 % N=50 % 

Sexo Faixa Etária 

Feminino 6 12 20-29 0 0 

Masculino 44 88 30-39 1 2 

Escolaridade 40-49 12 24 

Analfabeto 14 28 50-59 27 54 

Até 4º série 28 56 60 e + 10 20 

Fundamental completo 7 14 Nº de pessoas na Família 

Ensino médio ou mais 1 2 1a 3 17 34 

Tempo de trabalho na agricultura 4 ou 5 31 62 

1 a 15 anos 1 2 6 ou + 2 4 

16 a 30 anos 41 82 Qual a Renda Familiar? 

 Mais de 30 anos 9 18 

Menor que  1 

salário 1 2 

Participa de alguma Associação, Cooperativa  Agrícola ou 

Sindicato? 1 salário 6 12 

Sim 43 86 

2 ou mais 

salário 43 86 

 Não 7 14 
Qual a principal atividade 

desenvolvida na área? 

Qual o tamanho da área de produção? Olericultura 37 74 

Menor que 5ha 33 66 Fruticultura 12 24 

 5 a 50 ha 16 32 

Produção de 

grãos 1 2 

 51 ha ou mais 1 2 Pastagem 0 0 

 

Do total de entrevistados, apenas 4% relataram não utilizar nenhum tipo de produto 

fitossanitário na sua unidade produtiva, pois estão comercializando seus produtos como 

orgânico. Um total de 96% dos agricultores relatou usar algum tipo de produto fitossanitário 
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em sua unidade produtiva, sendo os herbicidas e inseticidas, com 29,17% e 68,75%, 

respectivamente, os mais utilizados (Tabela 4).  

A aquisição dos produtos fitossanitários é feita principalmente em casas agropecuárias 

com 83,33%. Porém, um número pequeno de produtores, 6,25%, relatou adquirir esse tipo de 

produto por meio de outros produtores. O mais impressionante é saber que 66,67% dos 

entrevistados recebem orientação de uso de outros produtores e apenas 14,58% recebem 

orientação quanto ao uso ou indicação de produtos de vendedores das casas agropecuárias. 

Contemplando ainda a questão da aquisição dos produtos fitossanitários, apenas 10,52% 

afirmaram utilizar o receituário agronômico para aquisição dos produtos, sendo que 66,67% 

afirmaram não utilizar e 22,92% nem ao menos conhecem o receituário agronômico. 

Apenas 18,75% dos entrevistados, revelaram ler nos rótulos e bulas as informações 

sobre manuseio, precauções, primeiros socorros, destinação de embalagem vazias, 

equipamentos de proteção e etc., sendo que 54,17% afirmaram nunca ter lido rótulo e/ou bula, 

e quando esses dados são cruzados com a escolaridade dos entrevistados 100% dos 

analfabetos conseguem as informações de uso com outros produtores (ver Tabela 5). 

Tabela 5 – Diagnóstico do uso de Produtos fitossanitários dos 50 produtores entrevistados no 

município de Santarém, estado do Pará. Brasil 2014. 

Variáveis 
Produtores Rurais 

N=50 % 

Utiliza agrotóxico na atividade agrícola?      

Sim  48 96 

Não  2 4 

Qual agrotóxico é mais utilizado?     

Fungicida 1 2,08 

Herbicida 14 29,17 

Inseticida 33 68,75 

Outros 0 0 

Local de compra dos produtos?     

Casa Agropecuária 40 83,33 

Representante do produto 5 10,42 

Com o vizinho 3 6,25 

Quem orienta qual agrotóxico deve ser usado?     

Vendedor da loja  7 14,58 

Representante do produto 5 10,42 

Outros agricultores 33 66,67 

Técnico/Agrônomo 5 10,42 

Para aquisição do produto utiliza o receituário agronômico?     

Sim  5 10,42 

Não 32 66,67 

Não sei o que é 11 22,92 

Como é feito o transporte do produto até a era de produção?     

Responsabilidade do vendedor 3 6,25 
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Transporte coletivo 35 72,92 

Transporte próprio 10 20,83 

Qual o local de armazenamento do agrotóxico?     

Dentro de casa  10 20,83 

Local específico fora de casa   0 0 

Fora de casa junto de outros produtos 31 64,58 

Céu aberto 7 14,58 

Ler nos rótulos e bulas as informações sobre manuseio, precauções, 

primeiros socorros, destinação de embalagem vazias, equipamentos 

de proteção e etc?    

  

Sim  9 18,75 

Nunca 26 54,17 

Algumas vezes  13 27,08 

Usa  EPI's para preparo de calda e aplicação ?     

Sim  3 6,25 

Nunca 39 81,25 

Algumas vezes  6 12,50 

Qual dos EPI's é utilizado?   
  

Avental    0 

Chapéu   0 

Calça e blusa   0 

Botas  6  12,50 

Luvas   4 8,33 

Óculos    0 

Mascara    0 

Todos  3 6,25 

Já relatou algum sintoma de intoxicação (antes, durante ou após a 

aplicação)?   

 

Sempre 43  89,58 

Nunca 5  10,42 

 

0  0 

Qual o destino Final das embalagens vazias?    

Unidade de recebimento  0 0 

Descarte a céu aberto  40 83,33 

Queima  8 16,67 

Reutiliza  0 0 

Realiza a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão de embalagens?    

Sempre  37 70,08 

Nunca 9  18,75 

Não sei o que é  2 4,17 

Respeita o período de reentrada e intervalo de segurança?     

Sempre   17 35,42 

Nunca  1 2,08 

Não sei o que é  30 62,50 

 

Quanto ao uso de EPI's, 81,25% dos entrevistados afirmaram nunca ter usado os 

equipamentos de proteção individual para manuseio e aplicação dos produtos fitossanitários, 

sendo o principal motivo a falta de necessidade e o desconforto. Porém, os mesmos 
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entrevistados que relataram não utilizar os EPI's, informaram também terem sentido algum 

sintoma de intoxicação (antes, durante ou após a aplicação) num total de 89,58% (Tabela 5). 

O principal destino final das embalagens vazias é o descarte a céu aberto, com 

83,33%, e nenhum entrevistado relatou devolver as embalagens vazias a alguma unidade de 

recebimento. Um total de 70,08% dos entrevistados relatou sempre fazer a tríplice lavagem 

das embalagens e apenas 4,17% dos entrevistados desconhecem saber do que se trata a tríplice 

lavagem; e, por fim, apenas 35,42% respeitam o período de reentrada (tempo em que ninguém 

deve entrar sem EPI nas áreas tratadas) e o intervalo de segurança (tempo que deve ser 

respeitado entre aplicação e colheita), sendo que 65,20% afirmaram desconhecer o período de 

período de reentrada e o intervalo de segurança. 

 

4. CONCLUSÕES  

Após as entrevistas, pode-se concluir que apesar da baixa escolaridade, os agricultores 

são bastante acessíveis à orientação, logo é necessária uma orientação maior e um 

acompanhamento melhor quanto ao uso correto e seguro de produtos fitossanitários com os 

agricultores do município de Santarém. Deve-se pensar em métodos de ensino diferenciados 

para os agricultores analfabetos, já que o baixo nível de escolaridade é um dos fatores que 

contribui para o risco de intoxicação destes por agrotóxicos, devido a dificuldades dos 

entrevistados de interpretarem as recomendações de segurança de rótulos. 

Todos os entrevistados apresentam grandes riscos de contaminação e exposição em 

todas as etapas de uso de agrotóxicos (aquisição, transporte, armazenamento, preparo e 

aplicação, destino final de embalagens vazias lavagem de roupas/ EPI contaminados), por 

conta de uma falta de orientação adequada ou até mesmo por uma baixa escolaridade que 

dificulta o entendimento e interpretação das recomendações das bulas dos produtos 

fitossanitários.     

Há uma evidente necessidade de se criar uma unidade de recebimento de embalagens 

vazias na região, já que a mais próxima, e a única do Estado do Pará, se encontra no 

município de Paragominas, distante 1.321 km de Santarém. 

O município de Santarém é um importante produtor de hortifrúti e grãos. Logo, são 

necessárias políticas públicas voltadas para proteção de plantas. As entidades de ensino e 

pesquisa precisam incentivar a discussão, sobre o tema proteção de plantas, como um todo, na 

região, com grupos de estudos e pesquisas. Além de uma maior necessidade de fiscalização 
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quanto à venda indiscriminada desse tipo de produto, já que o mesmo apresenta sérios riscos 

de contaminação ao aplicador, ao meio ambiente e ao consumidor final. 
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RESUMO 

 

Após a Revolução Industrial, houve um agravamento dos problemas ambientais, onde 

podemos observar a grande poluição dos rios, solo e o ar atmosférico e principalmente o 

desperdício dos recursos naturais. Com o crescimento populacional, o acumulo de lixo 

aumentou de forma alarmante, trazendo consigo, graves consequências para a vida do homem 

moderno. Partindo dessa problemática, a conscientização ambiental, é fundamental para 

ajudar a população a compreender os riscos que a poluição oferece a saúde humana e ao meio 

ambiente. Neste sentido, o presente artigo, através de pesquisas bibliográficas e a execução de 

palestras e oficinas educativas, têm como objetivo avaliar a conscientização ambiental, das 

crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), na cidade de São Miguel 

do Guamá-PA, com faixa etária entre cinco e catorze anos. O estudo foi fundamental na 

promoção de palestras educativas e na realização de uma oficina de reciclagem. Dentro dessa 

perspectiva, os resultados indicaram queas crianças participaram ativamente durante as 

palestras e as oficinas, interagindo com os palestrantes, a respeito dos seus conhecimentos, 

acerca dos problemas ambientais. Nesse contexto, através das oficinas realizadas e as 

palestras promovidas, os objetivos propostos foram alcançados de forma satisfatória, uma vez 

que, as crianças passaram a desenvolver um maior interesse na questão ambiental, levando-os 

a pesquisar a respeitos do assunto discutido e também, a desenvolver hábitos ambientalmente 

corretos.  

 

Palavras-chave: Meio ambiente, Poluição, Criança.  
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1. INTRODUÇÃO 

A educação ambiental é essencial para uma conscientização das pessoas no que diz 

respeito ao mundo em que vivem para que possam ter mais qualidade de vida sem 

desrespeitar o meio ambiente. A maior finalidade é a tentativa de criação de uma nova 

mentalidade relacionada a maneiras de desfrutar dos recursos oferecidos pela natureza, 

criando assim um novo modelo de comportamento, buscando um equilíbrio entre o ser 

humano e o ambiente.  

Este trabalho vem ressaltar os problemas ambientais em nossa sociedade, sobre o lixo, 

seu destino e possíveis formas de reaproveitamento, assim como responsabilidades no que diz 

respeito à vida coletiva e ambiental da sociedade. Tendo como principais objetivos, aprender 

como trabalhar interdisciplinarmente com os aprendizes, em especial utilizando a reciclagem 

do lixo e realizar estudos sobre os problemas ambientais, conscientizando os aprendizes sobre 

os benefícios da reciclagem e a preservação do meio ambiente. Entende-se que educação 

ambiental pode ser aplicada de diversas formas, mas com uma única finalidade, construir 

“valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente” (DIAS, 2004, p.202). 

Essa questão se torna cada vez mais urgente para a sociedade, pois o futuro da 

humanidade depende do equilíbrio do meio ambiente, já que com o crescimento populacional, 

a quantidade de lixo, e a poluição também crescem, sem controle, e este quadro só poderá ser 

transformado, quer dizer, só será possível mudar o nosso ambiente, seja escola, casa, enfim, a 

comunidade, se abandonarmos velhos hábitos, adquirindo pequenas mudanças de postura no 

nosso cotidiano, como: fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, apagar a luz ao 

deixar o ambiente, reduzir o consumo de supérfluos, etc., coisas simples que todos sabem e 

poucos fazem.  

“Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente correto, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defender e 

preservá-lo para os presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, artigo 225). 

 

Ou seja, a lei maior diz que a educação ambiental deve ser abordada em todas as 

esferas educacionais, pois, a forma como nos relacionamos com o meio ambiente à nossa 

volta está diretamente ligada à qualidade de vida que nós temos. 

Verifica-se que construindo conhecimento em Educação Ambiental é onde se tem uma 

percepção coerente do que se passa no nosso planeta, a informação é um instrumento 
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modificador da consciência do homem e de seu grupo (BARRETO, 1994). Contudo, a 

Educação Ambiental tem que vir da base de aprendizagem formal do indivíduo como ensino 

fundamental ou até mesmo dentro de casa.  

Portanto, a educação ambiental como prevista na Constituição Federal deve ser 

inserida em todos os níveis de ensino, para que futuramente possam se ter pessoas conscientes 

da importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Devido essa grande 

preocupação com o meio ambiente é que se acredita que a educação ambiental é a única 

estratégia para uma mudança efetiva. SegundoKindel (2006),“estudos e práticas realizadas 

apresentam que, a educação ambiental só será eficaz, se levar os alunos a terem percepção do 

mundo que os cerca, envolvendo-os de forma a despertar uma consciência crítica que busca 

soluções para o problema”. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foi construída uma metodologia dividida em três etapas voltada para a 

conscientização ambiental, testadano PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), 

no município de São Miguel do Guamá, onde, a metodologia, sofreu adaptaçõespara adequar-

se àrealidade das crianças do espaço. Esse trabalho foi realizado com intenção de avaliar o 

conhecimento das mesmas sobre a questão ambiental, e abordamos os problemas pelos quais 

o ambiente vem passando.As atividades foram aplicadas no período de 14/04/2014 à 

28/04/2014.  

2.1 Primeira Etapa 

O projeto iniciou com uma palestra sobre meio ambiente, abordando os objetivos do 

trabalho, assim como as possíveis soluções das problemáticas encontradas na questão 

ambiental, mostrando para os demais ouvintes a importância da construção de sociedades 

sustentáveis, sendo todos capazes de tomar simples atitudes que poderá fazer uma grande 

mudança, assim incentivando cada um a ter mais responsabilidade com nossas futuras 

gerações, preservando e conservando os recursos naturais, fechando assim a primeira etapa 

com um breve questionário acerca da palestra, que os estimulou a refletir e buscar suas 

respostas. 

Segundo Carvalho (2006), a Educação Ambiental é concebida inicialmente como 

preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de conscientização capaz de chamar a 

atenção para a finitude e má distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver os 

cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. Segundo (MEIRELLES; SANTO, 
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2005, p.35). “O desafio de um projeto de educação ambiental é incentivar as pessoas a se 

reconhecerem capazes de tomar atitudes”. 

2.2 Segunda Etapa 

Nesta etapa foi realizada uma pequena palestra explicativa (sobre o que é reciclagem, 

a importância dela para nosso planeta, a trajetória do lixo, quais materiais são recicláveis), e 

uma simples dinâmica com os aprendizes, em que eles pegavam uma embalagem e colocavam 

onde achavam que deviam jogar (plástico, papel, metal, vidro e outros). Então foi realizada 

uma oficina de brinquedos, como: animais feitos com cds usados e arte com garrafa pet; 

confeccionados pelos ministrantes e pelos demais ouvintes a partir de materiais reciclados. 

Segundo Kindel (2006), o objetivo e ensinar e conscientizar alunos de várias faixas 

etária de idade, o porquê da reciclagem, do reaproveitamento do lixo. Desenvolvendo a 

capacidade de observar e classificar o lixo, e despertar em cada aluno seu lado criativo, 

instigando-os a fazer questionamentos e propondo sugestões e soluções; propiciando aos 

alunos a reflexão sobre qual material poderá ser reciclado.  

2.3 Terceira Etapa 

Por fim, após interesse e a pedido dos aprendizes foram elaborados jogos, como: jogo 

da memória ambiental; jogo das perguntas, em que eles puderam mostrar o que aprenderam 

durante os momentos de conversa e também um jogo de tabuleiro, repleto de dicas ao longo 

da trilha, em que as crianças puderam aprender melhor se divertindo. 

O brincar direcionado para a aprendizagem – ludicidade – pode ser o meio tão 

almejado pelos educadores na busca da melhoria do ensino em sala de aula; com 

essa metodologia de formação do alunado, poderemos tanto sensibilizá-los, 

propiciando o ensino com apreensão, vivência e encantamento, quanto prepará-los 

para o futuro em sociedade (SAMPAIO, 2010; SANTOS, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A respeito da palestra ministrada ao público alvo (membros do PETI e as crianças), foi 

possível notar que existiu um grande entrosamento das crianças com os palestrantes, pois, foi 

possível observar que as mesmas se envolveram ativamente nas atividades propostas.Sendo 

observado durante a palestra inicial que houve grande participação de ambos, onde os 

mesmos expuseram opiniões, havendo assim sempre um diálogo ou até mesmo uma espécie 

de debate, que tornou a palestra mais proveitosa. Em seguida foi aplicado um breve 

questionário sobre, o que vem a ser a Educação Ambiental, onde, através das respostas 

obtidas, notou-se que, as crianças demostravam interesses em desenvolver hábitos 

ambientalmente corretos, contribuindo, dessa forma, em ajudar a melhorar o meio ambiente.  
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 Com relação à dinâmica e oficina de reciclagem, pôde-se observar grande desempenho 

e ótimos resultados, pois os aprendizes se envolveram bastante, trouxeram de casa materiais 

que puderam ser reutilizados(garrafa pet ecd usado), deixando as dificuldades pra trás, sempre 

fazendo perguntas e trocando informações, sem deixar de lado a diversão, sendo assim 

bastante proveitosa a oficina para ambos; quando questionado o que eles acharam do trabalho 

com a reciclagem, todos responderam positivamente ao trabalho desenvolvido.  

 Quando iniciada a elaboração dos jogos todos trabalharam juntos, para a criação de 

algo que os ajudaria a entender melhor a questão ambiental, os estimulando, ou seja, 

incentivando-os a estudar e pesquisar mais sobre ciências. Os jogos eram simples, como jogo 

de memória sobre reciclagem e jogo de tabuleiro com perguntas sobre ciências durante todo o 

percurso das trilhas, com dicas e prêmios, que deixam o jogo ainda mais interessante, e todos 

puderam participar, podendo assim deixar claro o entusiasmo de todos em aprender de uma 

forma diferente, criativa e simples.  

 Por fim, os demais participantes das atividades ressaltaram que essa é a melhor 

maneira de aprender ciência, com dinâmicas, brincadeiras e conversas, e todos aqueles que 

haviam dito não gostar de ciências, agora já veem com outros olhos. Quando questionado às 

demais crianças e adolescentes o que eles entendiam em relação à reciclagem, puderam 

responder com clareza e certeza que o ato de reciclar significa respeitar o meio ambiente e 

que jogar lixo no lixo significa saber preservar a natureza, que o ato da coleta seletiva é 

importante para todos, e que qualquer um pode se esforçar para fazer o mínimo em prol do 

planeta.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente trabalho concretizado conclui-se que os aprendizes apenas têm 

uma ligeira percepção do que é meio ambiente, sem ter uma noção crítica da importância do 

meio ambiente em que vivem. Identifica-se que a carência de consciência ambiental dos 

alunos origina-se da estrutura educativa com métodos desatualizados, gerando pessoas com 

hábitos e comportamentos que prejudicam o meio ambiente.  

Assim, pode-se observar como resultados obtidos na execução do presente projeto, 

que as pessoas muitas vezes não sabem como preservar o meio em que vivem, mas com as 

informaçõesprecisas todos conseguem ter atitudes para a preservação; estes resultados foram 

estimulantes, comprovando que a educação ambiental é a responsável por mudanças de 

valores, atitudes e posturas dentro de qualquer sociedade que busque a sustentabilidade.  
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RESUMO 

Os produtos de limpeza, tais como detergentes e desinfetantes, são utilizados para vários fins, 

no entanto, causam um grande problema, pois possuem altas concentrações de fósforo total 

que, por sua vez, é um nutriente limitante, sendo responsável pela eutrofização de corpos 

d’água juntamente com outros nutrientes. Dessa forma, o presente trabalho teve como 

objetivo a caracterização e tratamento com enfoque na redução do fósforo total para a 

disposição final adequada do efluente proveniente da lavagem de diversos tecidos na cidade 

de Belém. A caracterização e o tratamento foram realizados no Laboratório Multiusuário de 

Tratabilidade de Águas (LAMAG) de responsabilidade do Grupo de Estudos em 

Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). Para realizar os ensaios, utilizou-se o Jar Test com 6 concentrações diferentes do 

coagulante Sulfato de Alumínio, para se obter as concentrações ótimas. Os efluentes 1 e 2 

apresentaram concentrações de fósforo total de 8,1 mg/L e 7,15, respectivamente. A 

concentração ótima para o efluente 1 foi de 2500 mg/L, apresentando eficiência na 99% de 

redução de fósforo total, 90% de redução de cor aparente, 88% de redução de turbidez e 44% 

de redução de DQO; a concentração mais adequada para o efluente 2 foi de 1500 mg/L, 

apresentado 97% de redução de fósforo total, 93% de redução de cor aparente, 90% de 

redução de turbidez e 44% de redução de DQO. Sendo assim, as concentrações ideias seriam 

de 2500 mg/L e 1500 mg/L para o efluente 1 e 2, respectivamente.Entretanto, não há na 

legislação nacional limite para fósforo total e DQO, então foi utilizado como base a legislação 

da Comunidade Europeia. Os dois efluentes tratados atingiram o padrão referente a fósforo 

total, mas não se obteve a eficiência necessária para a DQO, necessitando de um pós 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Efluente. Tratamento. Fósforo Total. 

 

Área de Interesse no Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescente desenvolvimento industrial, produtos de limpeza, tais como 

detergente, desinfetante e sabão, são utilizados para vários fins, como limpeza, desinfecção e 

conservação de ambientes domésticos ou coletivos e fazem parte dos hábitos diários de 

higiene da população. Na composição da maioria destes agentes de limpeza estão substâncias 

que possuem poder tensoativo ou surfactante, ou seja, que apresentam a característica de 

diminuir a tensão superficial da água, além de produtos químicos. No Brasil, praticamente 

todos os detergentes e sabões possuem altos níveis de fósforo, principalmente na forma de 

Tripolifosfato de Sódio (STTP), por sua alta capacidade de neutralizar o cálcio, magnésio e 

melhorar a eficiência dos surfactantes presentes nos sabões e detergentes (ALONSO, 2002), 

além de ser custosa a fabricação de sabões com ausência de fósforo.  

 No entanto, esta substância é um nutriente limitante responsável pela eutrofização de 

rios, lagos, lagoas e reservatórios de água, que permite o desenvolvimento de algas tóxicas e 

diminuem o oxigênio dissolvido presenta na água. Visando este problema, foi desenvolvida a 

resolução CONAMA n°359 de 2005, que dispõem sobre a redução do teor de fósforo em 

detergentes, devido a níveis alarmantes de fósforo encontrados pela CETESB em sedimentos 

e corpos d´água. 

 Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo a caracterização físico-químicae 

o seu tratamento com enfoque na redução do fósforo total para a disposição ambientalmente 

adequada do efluente proveniente de lavagem dediversos tecidos, os quais utilizam uma 

grande quantidade de detergentes sintéticos em seu processo, de uma residência localizada no 

bairro da Cidade Velha, no município de Belém-PA 

 

2. METODOLOGIA 

 A pesquisa consistiu em três etapas. Primeira etapa, coleta dos efluentes; segunda 

etapa, caracterização físico-químico e tratamento dos efluentes, que foi realizado no 

Laboratório Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG) de responsabilidade do Grupo 

de Estudos em Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA); terceira etapa, tratamento estatístico. 

 A coleta do efluente 1 – proveniente da lavagem de roupas leves - ocorreu no dia 17 

de setembro de 2015 e a coleta do efluente 2 – proveniente da lavagem de tecido jeans – 

realizada no dia 24 de setembro de 2015 em uma residência no bairro da Cidade Velha. A 
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coleta procedeu da seguinte forma, ao termino da lavagem dos tecidos foi feita a amostragem, 

através da mangueira de descarte de água da máquina de lavar, em três recipientes de 

polipropileno com capacidade de 5 litros, previamente desinfectados e guardados em caixas 

isotérmicas resfriadas com placas térmicas com temperatura aproximada de 4 °C, para que 

não houvesse alteração nas características dos efluentes. 

Foi feito a análise no efluente bruto e após o tratamento, foram determinadas as 

seguintes variáveis: pH, condutividade, cor aparente, turbidez, demanda química de oxigênio 

(DQO), fósforo total, sulfato, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos 

dissolvidos totais (SDT). Os métodos utilizados para a caracterização seguiram o 

StandartMethods for theWaterandWastewater (APHA, 1998) 

 Para o tratamento em escala de bancada dos efluentes, foi utilizado o aparelho Jar 

Test, onde foi depositado 2 litros dos efluentes em seis jarros do aparelho e foi realizada a 

correção do pH para 9,5 para que pudesse ocorrer a ação do sulfato de alumínio. 

Posteriormente foi adicionado seis concentrações diferentes do coagulante (500, 1500, 2500, 

3500, 4500 e 5500 mg/L) em cada recipiente e iniciou-se a mistura rápida (150 rpm) durante 3 

minutos para que ocorresse a mistura em todo o efluente e a coagulação, que é o processo de 

redução das forças que mantem as partículas afastadas. Em seguida iniciou-se a mistura lenta 

(40 rpm), para que houvesse a floculação, que é a aglomeração das partículas coloidais, 

suspensas e dissolvidas em vários flocos (VAZ, 2010). E por fim houve a decantação durante 

2 horas, para que os flocos decantassem, e posteriormente, realizou-se a coleta do 

sobrenadante para a caracterização e determinação da melhor concentração de coagulante. 

 

3. RESULTADOS 

 A caracterização dos dois efluentes escolhidos foi realizada a fim de avaliar a forma de 

tratamento dos mesmos. Dessa forma, como esperado, constataram-se valores elevados de 

fósforo total. No entanto, notou-se que na resolução CONAMA 357 de 2005, que dispõem 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e a resolução CONAMA 430 de 2011, que 

dispõem sobre padrões de lançamento de efluentes e complementa e altera a resolução 357; 

não apresentaram limites de lançamento para o fósforo total e outros parâmetros. Para se 

estabelecer uma meta de redução adequada utilizaram-se os valores propostos pela 

Comunidade Europeia (1991). O efluente proveniente da lavagem de redes foi chamado de 
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Efluente 1, e o efluente proveniente da lavagem de peças de jeans de Efluente 2 A Figura 01 

apresenta o efluente 1 bruto e após a utilização de Sulfato de Alumínio Al2(SO4)3. 

Figura 01 – a) efluente 1 bruto; b) efluente 1 tratado; 

 
Fonte: Autores (2015). 

 Nota-se que o efluentebruto apresenta uma cor e turbidez elevada, o que poderia 

comprometer os processos de fotossíntese, caso fosse feita a disposição direta em um corpo 

d’água, por dificultar a passagem de luz (VON SPERLING, 2014). Após a adição de 

Al2(SO4)3 obteve-se melhoras consideráveis. Na Tabela 1 é apresentado os resultados da 

adição do coagulante e as características do efluente bruto. 

Tabela 1 – Caracterização do efluente 1 bruto e resultados da aplicação de diferentesconcentrações de 

Sulfato de Alumínio. 

Variáveis Unidade Bruto 

Concentração de Sulfato de Alumínio 

500 

mg/L 

1500 

mg/L 

2500 

mg/L 

3500 

mg/L 

4500 

mg/L 

5500 

mg/L 

pH - 7,45 8,1 6 4,32 4,21 4,1 4,1 

Condut. µS/cm 934 1270 1878 2030 2010 1796 1968 

Cor uC 78 68 15 8 7 18 28 

Turbidez uT 50 26 3 3 6 10 18 

DQO mg/L 820 611 490 462 709 659 444 

Fósf T mg PO4
-3/L 8,1 6 2,8 0,08 0,24 0,29 0,79 

Sulfato mg SO4
-2/L 50 49 300 380 420 500 500 

ST mg/L 435 572 660 761 908 1301 1027 

SST mg/L 49 68 3 8 32 60 50 

SDT mg/L 386 504 657 753 876 1241 977 
Fonte: Autores (2015). 

 O efluente 1 apresentou elevado valor de fósforo total (8,1 mg/L), que se disposto 

diretamente no corpo d’água será o nutriente mais importante para o crescimento de plantas 

aquáticas, devido a sua escassez em regiões tropicais (BRASIL, 2006). Segundo a 

Comunidade Europeia (1991), o limite médio é de 1,5 mg/L para o fósforo total, caso seja 

impossível atingir esse valor exige-se uma redução mínima de 80%. A única concentração 

que não se enquadrou no padrão europeu foi a de 500 mg/L, devido ser uma dosagem 

relativamente baixa para esse efluente.  
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 A concentração ótima foi a de 2500 mg/L de coagulante, obtendo a eficiência de 99% 

de redução de fósforo total, 90% de redução de cor aparente, 88% de redução de turbidez e 

44% de redução de DQO. Apesar dos ótimos resultados ocorreu o aumento da condutividade, 

série de sólidos, sulfatos e diminuição do pH. O responsável foi o próprio coagulante, em 

decorrência da sua dissociação quando em contato com a água, liberando pequenas 

quantidades de ácido sulfúrico, assim, consumindo a alcalinidade e tornando necessário um 

pós-tratamento para a correção de pH. Pode-se observar a dissociação na equação abaixo. 

 O segundo efluente apresenta aspectos visuais caraterísticos como a sua coloração 

azulada, devido aos jeans, e a alta turbidez. A seguir na figura 2 é apresentado o efluente 

bruto e após o tratamento com o Al2(SO4)3. 

Figura 2 – a) efluente 2 bruto; b) efluente 2 tratado; 

 
Fonte: Autores (2015). 

 Percebe-se nitidamente que não houve uma coagulação, floculação e sedimentação 

eficiente para as concentrações de 2500, 3500 e 4500 mg/L. Para 500 mg/L, talvez o tempo 

utilizado de mistura rápida e lenta não tenham sido suficientes, o fato é que o sulfato de 

alumínio não reagiu com o efluente, a prova é que o pH permaneceu relativamente alto, em 

torno de 7. Os resultados e a caracterização do efluente bruto podem ser vistos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização do efluente 2 bruto e resultados da aplicação de diferentes concentrações de 

Sulfato deAlumínio. 

Variáveis Unidade Bruto 

Concentração de Sulfato de Alumínio 

500 

mg/L 

1500 

mg/L 

2500 

mg/L 

3500 

mg/L 

4500 

mg/L 

5500 

mg/L 

pH - 7,34 4,75 4,82 7,64 7,66 7,5 4,04 

Condutivi. µS/cm 637 512 527 3060 3670 3410 985 

Cor uC 72 43 5 225 281 237 18 

Turbidez uT 58 30 6 184 207 183 18 

DQO mg/L 944 444 528 1212 1556 1616 1576 

Fósforo T. mg PO4
-3/L 7,15 0,92 0,21 1,76 1,6 1,86 1,53 

Sulfato mg SO4
-2/L 29 25 83 576 520 1425 560 

ST mg/L 343 556 455 3085 3922 3754 932 

SST mg/L 12 42 0,1 290 292 256 16 

SDT mg/L 331 514 455 2795 3630 3498 916 
Fonte: Autores (2015). 
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 O efluente 2 apresentou o valor de fósforo total igual a 7,15 mg/L, a concentração 

ótima de coagulante foi de 1500 mg/L, apresentado 97% de redução de fósforo total, 93% de 

redução de cor aparente, 90% de redução de turbidez e 44% de redução de DQO. Apesar de 

ter se enquadrado no limite padrão europeu, o efluente 1 e 2 não se enquadram quanto a 

remoção de DQO, que segundo a Comunidade Europeia (1991), o valor mínimo seria de 125 

mg DQO/L ou 75% de eficiência de redução. Além do mais houve o aumento da 

condutividade, sólidos, sulfato e diminuição do pH, como já comentado devido a ação do 

próprio coagulante.  

Segundo a Resolução CONAMA n° 430 de 2011, o pH adequado para ocorrer a 

disposição em um corpo d´’agua na faixa de 5 a 9, tornando-se necessária a correção com 

algum produto alcalino, como cal, hidróxido de sódio, barrilha, entre outros. A seguir no 

Gráfico 1 é apresentado o comportamento dos parâmetros fósforo total e da DQO em função 

do aumento da concentração de Sultado de Alumínio (mg/L). 

Gráfico 1 – a) Comportamento do Fósforo Total; b) Comportamento da DQO; 

 
Fonte: Autores (2015). 
 No Gráfico 1, nota-se que quase todas as concentrações atenderam ao padrão de 

lançamento europeu, destacando-se as concentrações de 2500 e 1500 mg/L, que obtiveram os 

melhores resultados. Em relação a redução de DQO nota-se que a partir de 1500 mg/L há um 

grande aumento na concentração de DQO, ocorre devido a maior quantidade de sólidos em 

decorrência do próprio coagulante.  

4. CONCLUSÕES 

 Com base nos conceitos estudados se faz possível perceber a importância do fósforo 

no ambiente aquáticos e sua influência na saúde humana. E a partir da aplicação dos métodos 

para obtenção dos resultados explicíta-se que tanto o parâmetro fósforo total quanto o 
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parâmetro DQO presentes nos efluentes são melhores removidos com a adição de 1500 mg/L 

e 2500 mg/L do coagulante sulfado de alumínio. 

Como uma forma de tentar harmonizar as concentrações de fósforo total e DQO, a 

concentração ideal para o primeiro efluente seria de 2500 mg/L de coagulante, apesar de não 

chegar a 75% de eficiência, já é um valor considerável, para a obtenção dessa eficiência seria 

necessário um pos tratamento, como filtração. Enquanto que a concentração recomendada 

para o segundo efluente é a de 1500 mg/L de sulfato de alumínio, por reduzir 97% de fósforo 

total e 44% de DQO.  

 Como no Brasil as Resoluções CONAMA No. 357 e 430 não atendem valores 

máximos fósforo total e DQO, e também não há uma legislação no estado do pará, foi 

utilizado os limites de lançamento estabelecidos pela Comunidade Europeia. No entanto, o 

tratamento empregado não foi capaz de atender o limite estabelecido para a redução de DQO, 

sendo necessário um pos tratamento. Recomenda-se a criação de limites para fósforo total ou 

alterações na resolução CONAMA No. 430 e/ou criação de uma legislação de lançamento de 

efluentes no estado do Pará. 

 O tratamento de efluentes de lavanderia, bem como de qualquer outro efluente 

doméstico ou industrial, é indispensável para a reduzação da contaminação de corpos d’água e 

para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. A redução e a possível 

remoção de fósforo total é um componente essencial desse processo e deve ser estudada mais 

a fundo. 
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RESUMO 

 

As flutuações temporais e espaciais na composição e biomassa fitoplanctônica podem ser 

indicadores eficientes das alterações naturais ou antrópicas dos ambientes.Neste sentido o 

objetivo deste trabalho foi estudar a comunidade fitoplanctônica do reservatório da 

Hidrelétrica de Tucuruí (Pará, Brasil) como indicadora de qualidade ambiental. As 

amostragens foram realizadas nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2011, em dez 

pontos distribuídos ao longo da área em estudo. As amostras foram obtidas a partir de arrastos 

horizontais, com rede de plâncton (20 μm) e fixadas em solução de transeau. A identificação 

das espécies foi realizada a partir da análise de lâmina-lamínula em microscópio óptico. As 

amostras de clorofila-a foram obtidas através da coleta direta com auxílio da garrafa de Van 

Dorn, sendo posteriormente filtradas e analisadas através do método espectrofotométrico. A 

comunidade fitoplanctônica esteve representada por 224 espécies, distribuídas em 76 gêneros 

e 39 famílias em sete divisões (Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Chrysophyta, 

Dinophyta, Euglenophyta e Xanthophyta), destacando-se entre estas a Chlorophyta por ter 

sido responsável por 68,75% do total de espécies identificadas e Cyanophyta com 12,05%. 

Alguns gêneros descritos na literatura como potencial produtores de toxinas se destacaram em 

termos de freqüência e abundancia relativa. Somente a biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) 

variou sazonalmente, sendo maior no período de maior precipitação (10,66 ± 5,24 µg.L-1). A 

partir dos resultados obtidos, sugerem-se estudos adicionais, relacionados à densidade, com o 

objetivo de confirmar a importância quantitativa das espécies encontradas, principalmente as 

pertencentes as cianobactérias, grupo de interesse na área da saúde ambiental e saúde pública. 

 

Palavras-chave: Diversidade,Chlorophyta. Cyanophyta.  
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1. INTRODUÇÃO  

As diversas interferências antrópicas nos sistemas aquáticos continentais brasileiros 

têm produzidos diversos impactos diretos ou indiretos, como consequência para a qualidade 

da água, a biota aquática e o funcionamento de lagos, rios e represas. Na região amazônica a 

construção de reservatórios, como o da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, tem provocado 

diversas alterações que propiciam o desenvolvimento de novas características hidroquímicas, 

na turbidez, luminosidade, e consequentemente modificações nas comunidades biológicas ali 

presentes. 

Nesse contexto, as algas componentes do fitoplâncton destacam-se entre as 

comunidades aquáticas por representarem a base da cadeia alimentar nesses ecossistemas 

(CALIJURI et al., 2006), incorporando energia solar em biomassa, produzindo o oxigênio que 

é dissolvido na água o qual é usado pelos demais organismos aquáticos (VIDOTTI; 

ROLLEMBERG, 2004). Tal comunidade é constituída por um conjunto de diversificados 

grupos taxonômicos, que têm diferentes necessidades fisiológicas e respondem de modo 

distinto aos parâmetros abióticos, como, temperatura, intensidade da radiação solar e 

concentração de nutrientes na água (CALIJURI et al., 2006). 

Nessa perspectiva, o estudo da comunidade fitoplanctônica é de vital importância 

quando se tem por objetivo inicial caracterizar um corpo d’água através do estudo dos 

componentes físico, químico e biológicos. Pois a distribuição, composição e abundância deste 

grupo são produtos, da associação de todos esses fatores, sendo possível afirmar que, a 

presença ou ausência de determinadas espécies ou grupos em determinado local, pode 

fornecer informações sobre a qualidade do ambiente. 

Em vista do exposto, o estudo da comunidade fitoplanctônica no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí é de suma importância, pois permitirá gerar conhecimento sobre a 

ecologia e biodiversidade da comunidade fitoplanctônica local, uma vez que as flutuações 

temporais e espaciais em sua composição e biomassa podem ser indicadores eficientes das 

alterações naturais ou antrópicas destes ambientes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 

estudar a dinâmica da comunidade fitoplanctônica do Reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí como indicadora da qualidade ambiental. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O reservatório de Tucuruí (Figura 1) foi formado em 1985 pelo barramento do rio 

Tocantins, que nasce no Planalto Central Brasileiro e tem sua foz no estuário do rio 
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Amazonas. Este rio possui 2.500 km de extensão e contribui com mais de 95% do volume de 

água que chega ao reservatório de Tucuruí (em média 10.650 m3/s) (SILVA et al., 1996). 

O clima é tropical úmido com inverno seco e precipitação média do mês mais seco 

inferior a 60 mm. O regime hidrológico da bacia de drenagem é bem definido e a precipitação 

tem valor médio de 2.000 mm/ano. O trimestre mais seco corresponde aos meses de junho a 

agosto com precipitação inferior a 180 mm, enquanto os três meses mais chuvosos 

compreendem os meses de fevereiro a abril (SILVA et al., 1996). 

As amostragens foram realizadas em 10 pontos distribuídos ao longo do Reservatório 

da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, nos meses de Fevereiro (período chuvoso), Julho (período 

seco) e Dezembro (período de transição) (Figura 1). 

Figura 1. Área de Estudo. Mapa de Localização dos pontos de amostragem. 

 

Fonte: Paulo Trindade (2013) 

As amostras biológicas destinadas ao estudo qualitativo do fitoplâncton foram 

adquiridas através de arrastos horizontais com auxílio de uma rede de plâncton (20 m), 

sendo posteriormente fixados em solução de Transeau (Bicudo e Menezes, 2006). 

Em laboratório estas foram analisadas em microscópico óptico trinocular (modelo 

Axiostar Plus da marca Carl Zeiss) e os táxons identificados tomando como base as 
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características morfológicas e morfométricas obtidas com o auxílio de um sistema de captura 

de imagem (AxiocamMRc) e a classificação foi baseada em Bicudo e Menezes (2006). 

As amostras para a determinação da biomassa (clorofila-a) foram obtidas com o 

auxílio de garrafas de Van Dorn (5 L) e conservadas em gelo. Posteriormente, as amostras 

foram filtradas em microfiltros MILIPORE (45 m) e analisadas através do método 

espectrofotométrico (Espectrofotômetro, marca Hanna, modelo D2000) seguindo o método de 

Parsons e Strickland (1963). 

Para a frequência de ocorrência (F) das espécies utilizou-se as categorias estabelecidas 

por Mateucci e Colma (1982) e para a abundância relativa (AR) a contagem dos 100 

primeiros organismos. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada com a finalidade de 

estabelecer comparações entre as diferentes estações de coleta e meses de amostragem, 

utilizando um nível de significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento taxonômico realizado da comunidade fitoplanctônica do Reservatório 

da Hidrelétrica de Tucuruí, identificou 224 espécies, distribuídas em sete divisões, 10 classes, 

39 famílias e 76 gêneros, pertencentes às divisões Chlorophyta (154 spp.), Cyanophyta 

(27spp.), Bacillariophyta (25 spp.), Chrysophyta (8 spp.), Xantophyta (6 spp.), Dinophyta (2 

spp.) e Euglenophyta (2 spp.) (Gráfico 1). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Silva (1999) para o lago Monte Alegre (Ribeirão Preto, São Paulo) e por Fuentes (2011) para 

o reservatório de Moxotó (Rio São Francisco, Brasil), onde a divisão mais representativa foi 

Chlorophyta em ambos os trabalhos. A importância de tal divisão tem sido averiguada em 

diversos ambientes, tanto naturais (MELO; HUSZAR, 2000) como artificiais (MARTINS; 

FERNANDES, 2006), sugerindo o caráter altamente cosmopolita das espécies deste grupo.  

A classe mais representativa foi Zygmatophyceae (92 spp), com destaque para a 

família Desmidiaceae (69 spp) por ter apresentado maior riqueza. Estas algas são conhecidas 

como bons marcadores ecológicos (NOVÁKOVÁ, 2003), além de serem restritas a ambientes 

de água doce, muitas espécies são capazes de resistir a longos períodos de dissecação 

(BROOK, 1981). Sendo comumente encontradas em ambientes amazônicos, uma vez que seu 

crescimento é favorecido por fatores como pH ácido (entre 4 e 7), baixa condutividade 

elétrica, demonstrando assim uma importante contribuição na riqueza de espécies 

(THOMASSON, 1971). 
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Melo et al. (2005), descreve elevada riqueza de desmídias para o lago Tupé (AM), 

destacando os gêneros Staurastrum Meyen, Staurodesmus Teiling e Closterium Nitzsth ex 

Ralfs, como mais representativos. No presente estudo Staurastrum Meyen foi o gênero mais 

numeroso (24 spp), e de acordo com Reynolds (1984) e Margalef (1983), a maior 

representatividade em termos de riqueza desse gênero está associada, geralmente, ao fato 

destes organismos apresentarem estruturas que permitem uma melhor adaptação à suspensão, 

como processos alongados, espinhos, entre outros. 

Gráfico 1. Distribuição percentual das divisões da comunidade fitoplanctônica registrada no 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2011. 
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Fonte: Pamplona et al. (2015) 

O segundo grupo mais representativo foi o das cianobactérias com 12,05% do total de 

espécies encontradas (Gráfico1). As famílias mais representativas foram aChroococcaceae (5 

spp.) destacando-se o gênero Microcystis Kützing ex Lemmermann (4 spp.) e Oscillatoriaceae 

(5 spp.) com destaque para o gênero Oscillatoria Vaucher ex Gomont (3 spp.).  

As cianobactérias constituem um grupo de grande relevância, uma vez queespécies 

desses gêneros já foram descritas na literatura como formadores de florações de algas e 

produtores de cianotoxina (SANT’ANNA E AZEVEDO, 2000). 

A riqueza não variou significativamente entre as estações de coleta e entre os meses. 

Porém, o menor número de espécies (16 spp.) foi registrado na estação 7 no mês de fevereiro 

e a maior também na estação 7 do mês de julho (83spp.) (Gráfico2). Entre os meses, no mês 

de menor precipitação pluviométrica (julho) houve um maior número de espécies, isso pode 

estar relacionado ao fato de que neste período existe uma maior estabilidade hidrodinâmica 
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dos sistemas aquáticos o que favorece o aparecimento de novas espécies mais adaptadas a 

essas condições ambientais.  

Gráfico 2. Riqueza de espécies do fitoplâncton registradas no Reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí, nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2011. 
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Fonte: Pamplona et al. (2015) 
 

Com base no seu grau de ocorrência, o fitoplâncton do Reservatório da Hidrelétrica de 

Tucuruí foi categorizado em a) esporádico (151 spp.), b) pouco frequentes (71 spp.), seguida 

pelas espécies c) freqüentes (12 spp.) e d) muito freqüentes (10 spp.). Peridinium sp. 1, 

Aulacoseira pseudogranulata, Staurastrum rotula, Oscillatoria sp.1, Pediastrum simplex, 

Eudorina elegans,Pediastrum duplex, Staurastrum leptocladum, Aulacoseira granulata e 

Microcystis sp., foram muito frequentes na área de estudo, sendo que as últimas duas 

espéciesocorreram em 100% do total das amostras. 

Em relação aos dados de abundância relativa, as espécies Microcystis sp. e 

Pseudanabaena mucicola predominaram no mês de fevereiro enquanto que a espécie 

Aulacoseira granulata foi a mais abundanteno mês de julho (Gráfico3) e no mês de dezembro 

juntamente com a Microcystis sp., resultados semelhantes foram observados por Cunha 

(2013) para o mesmo ambiente 

Essa diferença sazonal observada na abundância pode estar relacionada ao fato de que 

no mês de fevereiro houve um maior predomínio de cianobactérias. Dados similares foram 

encontrados no reservatório da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães (Médio 

Tocantins-TO/Brasil), onde a divisão com maior abundância relativa durante o período 

chuvoso foi a Cyanophyta (MARQUES, 2006). 
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Não foram observadas diferenças significativas entre as estações de coleta, porém a 

biomassa fitoplanctônica, variou de 2,41 µg.L-1 (ponto 7, no mês de julho) a 23,5 µg.L-1 

(ponto 5 no mês de dezembro) (Gráfico3).Sendo observada somente uma variação entre os 

meses (F=9,51; p<0,05), sendo o mês de dezembro maior que fevereiro e julho. 

Gráfico 3. Variação da biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) em µg.L -1 para o Reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, nos meses de fevereiro, julho e dezembro de 2011. 

 

Fonte: Pamplona et al. (2015) 

A sazonalidade do regime hidrológico é considerada o elemento principal que 

condiciona pulso de energia e matéria em planícies de inundação, como as observadas na 

região amazônica (JUNK et al., 1989), uma vez que a precipitação pluviométrica é um fator 

externo que controla a disponibilidade de nutrientes e a radiação subaquática do ecossistema, 

determinando a quantidade de energia que penetra na água e consequentemente influenciando 

na sua transparência (ESTEVES, 2011).  

De Deus et al. (2013), aplicando ferramentas de modelagem ecológica, concluíram que 

o fitoplâncton do reservatório de Tucuruí tem seu crescimento limitado pela carência de 

fósforo (P) e pela hidrodinâmica local e regime de precipitação pluviométrica, os quais 

provocam bruscas alterações nas cargas de nutrientes entre os períodos de maior e menor 

precipitação  pluviométrica. 

Sendo este o fator que pode limitar ou não o crescimento, distribuição, abundância e 

dinâmica da comunidade fitoplanctônica. Aliado a sazonalidade é importante mencionar que  

4. CONCLUSÕES  

O fitoplâncton do Reservatório da UHE de Tucuruí foicaracterizado por espécies 

pertencentes principalmente as divisões (Chlorophyta, Bacillariophyta e Cyanophyta), as 

quais se destacaram em termos de riqueza de espécies, frequência e abundância relativa. Entre 
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as cianobactérias foram registradas espécies potencialmente tóxicas, e a partir de tais 

resultados, sugerem-se estudos adicionais relacionados às suas densidades, para confirmar a 

importância quantitativa destas, pois esse grupo é de grande interesse na área da saúde 

ambiental e saúde pública. 
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RESUMO 

 

Pertencente a família botânica Caricaceae, sendo composta por 35 espécies distribuídas em 6 

gêneros, o mamoeiro Caricapapaya L. é a principal espécie do grupo que se destaca 

comercialmente (LUCENA, 2013). O Brasil é um dos maiores produtores de mamão no 

mundo e isso influencia criando uma rede de empregos em volta da cadeia produtiva da 

cultura.Diante disso, o trabalho tem como objetivo analisar as principais características 

econômico-produtivas do mamão durante o período de 1993 a 2013.O trabalho consistiu em 

lavamentos de dados sobre a produção da cultura do mamão no âmbito nacional, produção 

brasileira geral, e no âmbito regional, analisando a produção dos estados dando enfoque 

também na produção paraense. A produção Brasileira de mamão no decorrer do tempo 

analisado se comportou apresentando algumas oscilações, mas de forma geral ocorreu um 

acréscimo produtivo. O estado da Bahia lidera o ranking de maior produtor tanto em 2006, 

quando apresentou pouco menos de 1 milhão de toneladas, quanto em 2013. Analisando o 

estado do Pará que em 2006 era o sexto maior produtor com 16700 toneladas, em 2013 

ocupando a oitava colocação no ranking apresentou 19266 toneladas, apesar do crescimento 

produtivo de 2566 toneladas, representando um acréscimo de 15,37%, o estado não melhorou 

a sua colocação no ranking, culminando na alteração de forma negativa da ordem em 2013, no 

entanto o Pará se consolida com um dos 10 maiores produtores do país. O Município de 

Parauapebas foi o que mais produziu com 2600 toneladas, isso em 2006, já em 2013 o 

município se tornou o quarto maior produtor com apenas 1500 toneladas, isso representou 

uma queda de 42,31% na produção.Analisar os índices produtivos infere em um maior 

conhecimento sobre o produto gerando maior margem de informações para aumentar seus 

índices comerciais além de produzir frutos de melhor qualidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Pertencente a família botânica Caricaceae, sendo composta por 35 espécies 

distribuídas em 6 gêneros, o mamoeiro Caricapapaya L. é a principal espécie do grupo que se 

destaca comercialmente (LUCENA, 2013). O mamoeiro é uma planta herbácea, com origem 

nas Américas e dá origem a uma das frutas mais consumidas em todo o mundo. 

 O mamoeiro apresenta algumas características produtivas como: grande densidade de 

plantas por hectare, apresenta rápido desenvolvimento, fácil propagação e alta produtividade 

durante todo o ano se manejado de forma correta. (EMBRAPA,2000). 

 O Brasil é o um dos maiores produtores do mundo (FAO, 2015), e isso acaba criando 

uma rede de empregos em volta da cadeia produtiva da cultura, gerando renda e milhares de 

empregos de forma direta e indireta, tomando assim uma importância maior na fruticultura e 

na economia brasileira.  Diante disso o trabalho tem como objetivo analisar as características 

econômico-produtivas do mamão durante o período entre 1993 a 2013. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho consistiu em lavamentos de dados sobre a produção da cultura do mamão 

no âmbito nacional e no âmbito regional, analisando a produção dos estados dando enfoque 

também na produção paraense, juntamente analisando os municípios do estado entre os anos 

de 1993 e 2013. Nesses levantamentos foram abordadas informações sobre área, 

produtividade e produção, destacando as passagens mais relevantes. 

 A base de dados usada foi adquirida nos banco de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) através do seu site e em literaturas sobre o tema. A partir das 

informações foram elaborados gráficos e tabelas para a melhor compreensão e interpretação 

dos mesmos. Foram utilizadas fórmulas de análise de crescimento (Taxa de Variação Anual- 

TVA) para monitorar os índices produtivos e suas principais características. E através da TVA 

podemos comprar a variável de determinado ano com o ano anterior. (INE, 2009) 

 

 

Onde: 

TVA: Taxa de Variação Anual 

Vf: Valor do ano final 

V0: Valor do ano inicial 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

253 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Gráfico 1– Produção Brasileira de mamão (1993-2013). 

 

 
Fonte: IBGE (2015) Adaptado. 
 

Nota-se que a produção brasileira de mamão (Gráfico 1) no decorrer do tempo 

analisado se comportou apresentando algumas oscilações, mas de forma geral ocorreu um 

acréscimo produtivo, tanto que de 1993 a 2013 a produção cresceu 46,40 % sobretudo devido 

a maior utilização de ferramentas tecnologias e aumento da área colhida. No ano de 1993 foi 

registrado o menor índice produtivo com pouco mais de 1 milhão de toneladas produzidas.  

No biênio 1996/1997 foi registrado o maior índice de aumento produtivo ente todos os 

anos, atingindo o crescimento de 39,49% na produção entre 1996 e 1997, superando assim o 

biênio 2005/2006 que apresentou crescimento de 20,58%.  

Tabela 1 – Produção Brasileira de mamão (1993-2013). 

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE MAMÃO (1993-2013) 

Ano Área(hectare) ha Produção (toneladas)t Produtividade 

(tonelada*hectare-1)t ha-1 

1993 26.322 1.081.032 41.07 

1994 29.078 1.181.173 40.62 

1995 32.926 1.224.407 37.19 

1996 33.243 1.097.597 33.02 

1997 39.323 1.531.022 38.93 

1998 39.733 1.621.344 40.81 

1999 38.890 1.649.579 42.42 

2000 40.202 1.693.779 42.13 

2001 35.299 1.489.324 42.19 

2002 35.626 1.597.696 44.85 

2003 36.244 1.714.594 47.31 

2004 34.445 1.612.348 46.81 

2005 32.559 1.573.819 48.34 
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2006 36.650 1.897.639 51.78 

2007 34.779 1.811.535 52.09 

2008 36.585 1.890.286 51.67 

2009 34.213 1.792.594 52.40 

2010 34.417 1.871.961 54.39 

2011 35.531 1.854.343 52.19 

2012 31.310 1.517.696 48.47 

2013 31.989 1.582.638 49.47 

Fonte: IBGE (2015) Adaptado. 

 

A tabela 1 mostra os índices de área colhida e produtividade, além de produção já 

citada anteriormente. No ano de 1993 apresentou a menor área colhida e a menor produção, 

no entanto, a produtividade não foi a menor, pois superou a produtividade de 1994 a 1998, 

cujas produtividades respectivamente foram: 40,62 tha-1; 37,19 t ha-1; 33,02t ha-1; 38,93t ha-1 e 

40,81t ha-1. 

A maior produção foi no ano de 2006 com 1.897.639 toneladas, neste ano a 

produtividade foi um das cinco maiores com 51,78 t ha-1, a área colhida foi de 36.650 ha, 

ocorrendo um aumento com relação ao ano anterior (2005) com área colhida de 32.559 ha e 

ocorreu decréscimo se comparado ao ano posterior (2007) com área colhida de 34.779 

hectares. 

A maior produtividade registrada no período analisado foi no ano de 2010, com 54,39t 

ha-1, no entanto, a maior produção não ocorreu neste ano, um dos motivos para uma elevada 

produtividade foi o uso de uma área menor se comparado ao ano de 2006(ano de maior 

produção) que apresentou 36.650 hectares, maior que o ano de 2010 com 34.417 hectares. 

Tabela2 – Ranking dos maiores estados produtores de mamão (2006 e 2013). 

ORDEM ESTADO/ 

PRODUÇÃO EM 

2006 

(Toneladas) ESTADO/ 

PRODUÇÃO EM 

2013 

(Toneladas) 

1º Bahia 914.679 Bahia 718.726 

2º Espírito Santo 752.503 Espírito Santo 404.720 

3º Ceará 62.856 Minas Gerais 126.849 

4º Rio Grande do Norte 40.179 Ceará 118.372 

5º Paraíba 28.697 Rio Grande do Norte 69.925 

6º Pará 16.700 Paraíba 37.959 

7º Minas Gerais 13.782 Amazonas 21.682 

8º Sergipe 10.761 Pará 19.266 
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9º São Paulo 10.182 Sergipe 15.592 

10º Pernambuco 8.599 São Paulo 11.798 

Fonte: IBGE (2015) Adaptado 
 

A Tabela 2 traz um comparativo entre os anos de 2006, onde ocorreu a maior 

produção brasileira, e o ano de 2013, último ano analisado. Foram selecionados os 10 maiores 

produtores de cada ano, onde constatou-se que o estado da Bahia lidera o ranking de maior 

produtor tanto em 2006, quando apresentou pouco menos de 1 milhão de toneladas, quanto 

em 20013.  Apesar de o estado baiano diminuir a sua produção para 718.726 toneladas 

permaneceu na frente do estado do Espirito Santo, que teve sua produção diminuída de 

752.503 em 2006 para 404.720 toneladas em 2013. 

Dentre os 10 maiores produtores houve alterações de ordens no ranking, sempre com a 

permanência dos estados da Bahia, Espirito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará, 

Minas Gerais, São Paulo e Sergipe, no entanto, o estado de Pernambuco que no ano de 2006 

era o décimo maior produtor, em 2013 não está na lista, enquanto isso, o estado do Amazonas 

aparece somente na lista do ano de 2013, produzindo mais que os estados de Sergipe e São 

Paulo.Analisando o estado do Pará que em 2006 era o sexto maior produtor com 16.700 

toneladas, em 2013 ocupa a oitava colocação no ranking como 19.266 toneladas, apesar do 

crescimento produtivo de 2.566 toneladas, representando um acréscimo de 15,37%, o estado 

não melhorou a sua colocação no ranking, culminando na alteração de forma negativa da 

ordem em 2013, no entanto o Pará se consolida com um dos 10 maiores produtores do país. 

Tabela3 – Ranking dos maiores municípios produtores de mamão do estado do Pará ( 2006 e 2013) 
 

ORDEM MUNICÍPIO/ PRODUÇÃO 

2006 

Toneladas MUNICÍPIO/ PRODUÇÃO 

2013 

 

Toneladas 

1 Parauapebas - PA 2.600 São Francisco do Pará - PA 2.700 

2 Santo Antônio do Tauá - PA 2.400 Castanhal - PA 2.025 

3 Santa Isabel do Pará - PA 1.885 Santo Antônio do Tauá - PA 2.000 

4 São Francisco do Pará - PA 1.800 Parauapebas - PA 1.500 

5 Igarapé-Açu - PA 1.600 Aurora do Pará - PA 1.200 

6 Castanhal - PA 750 Vigia - PA 990 

7 Barcarena - PA 630 Paragominas - PA 800 

8 Altamira - PA 584 Barcarena - PA 720 

9 Aurora do Pará - PA 455 Igarapé-Açu - PA 600 

10 Nova Timboteua - PA 437 Monte Alegre - PA 560 
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 TOTAL 13141 TOTAL 13095 

Fonte: IBGE (2015) Adaptado 

O Tabela 3 traz informações da produção dos municípios do estado do Pará, onde 

estão listados os 10 maiores produtores no ano de 2006(ano de maior produção) e 2013 

(último ano analisado). No ano de 2013 o líder na produção foi São Francisco do Pará com 

2700 toneladas, evidenciando um ganho produtivo de 50%, sendo assim o a maior elevação 

percentual produtiva entre os municípios. O Município de Parauapebas foi o que mais 

produziu com 2600 toneladas, isso em 2006, já em 2013 o município se tornou o quarto maior 

produtor com apenas 1500 toneladas, isso representou uma queda de 42,31% na produção. 

A maioria dos municípios maiores produtores em 2006 mantiveram esse status em 

2013, exceto Santa Izabel, Altamira e Nova Timboteua; que cederam lugar no ranking para 

Vigia, Paragominas e Monte Alegre. Na comparação do total produtivo houve um decréscimo 

mínimo que não chega a 1% de toda a produção. 

4. CONCLUSÕES  

O Brasil é um dos maiores produtores de mamão, e é inegável a importância do cultivo 

do fruto que com seu mercado gera milhares de emprego e renda de forma direta e indireta.  

Analisar os índices produtivos infere em um maior conhecimento sobre o produto gerando 

maior margem de informações para aumentar seus índices comerciais além de produzir frutos 

de melhor qualidade. No entanto, a produção poderia aumentar se o cultivo fosse feito com o 

uso maior de tecnologia, além disso, as políticas públicas em sua maioria são deficitárias no 

que se refere à produção agrícola, não incentivando e não oferecendo subsídios aos 

produtores. 
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RESUMO 

 

O presente estudo descreve a dinâmica populacional da espécie florestal conhecida como 

quinarana (Geissospermum sericium Miers) pós-exploração florestal submetida a tratamento 

silvicultural por anelamento com envenenamento. O estudo foi realizado em um fragmento de 

floresta com vegetação predominante do tipo Floresta Ombrófila Densa, em uma área de 500 

ha. A abordagem metodológica consistiu em três etapas: caracterização da área de estudo e 

ocorrência da espécie; procedimento experimental em campo e o monitoramento e análise dos 

dados. Neste contexto, tal objetivo foi verificar a influência da exploração florestal e 

tratamentos silviculturais pós-colheitas entre os anos de 1984 a 2011, sob a aplicação de 12 

tratamentos distintos para avaliar as taxas de crescimento e sobrevivência da espécie. Como 

resultados, percebeu-se que houve um comportamento diferenciado durante os anos e foi 

observado que os indivíduos de G. sericeum possuem crescimento lento. As principais 

oscilações de taxas de mortalidade foram no T1 e o ingresso de indivíduos foram no T11, 

onde a operação de anelamento da espécie apresentou uma maior efetividade. O Incremento 

Periódico Anual em DAP dos indivíduos de Geissospermum sericeum foi de 0,2 cm.ano-1, 

valor este condizente com o de outras espécies tolerantes a sombra. Notou-se que os 

indivíduos foram beneficiados tanto pela exploração como pela abertura imediata ocasionada 

pelas clareiras, abertura gradativa do dossel ocasionada pelo anelamento, assim como por 

outros fatores naturais ocorrentes no período. 

 

Palavras-chave: Manejo florestal. Densidade florestal. Dinâmica populacional.  
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1. INTRODUÇÃO  

O manejo florestal é uma alternativa para o desenvolvimento sustentável, obtendo 

produto comercializável e mantendo os serviços ambientais de uma floresta, incluindo a 

manutenção da diversidade da mesma. Devido ao caráter duradouro desta atividade, espécies 

não exploradas em um ciclo podem se tornar comerciais, com fins madeireiros ou não 

madeireiros, em ocasiões futuras. 

A espécie Geissospermum sericeum Miers (Apocynacea) não apresenta valor 

madeireiro no mercado atual, porém, é indicada na etnomedicina como tratamento para 

dermatoses, inflamações, febre ocasionada por malária e leptospirose, estimulante de apetite, 

possuindo alcalóides ativo cientificamente comprovado contra o Plasmodium falciparum, 

causador da malária (BOTSARIS, 2008). 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi verificar a influência da exploração 

florestal e tratamentos silviculturais pós-colheitas no crescimento e sobrevivência da espécie 

Geissospermum sericeum. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 – Área de estudo 

O estudo foi conduzido em uma floresta monitorada desde 1984 pela Embrapa 

Amazônia Oriental, em uma área de 500 ha, de propriedade do Grupo Orsa, antiga 

Companhia Florestal Monte Dourado (Jari), na localidade Morro do Felipe, município de 

Vitória do Jari, Estado do Amapá, coordenadas 52° 20" W e 00° 55" S a uma altitude de 

aproximadamente 150 m.  

O clima nessa região é do tipo Ami, pela classificação de Köppen, com temperatura 

média anual de 25,8° C, variando mais ou menos 2° C. A precipitação média anual alcança 

2.234 mm, com um período chuvoso de dezembro a maio e período seco de junho a setembro. 

O solo é do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, com textura argilosa pesada (AZEVEDO et al. 

2008). A vegetação é do tipo Floresta Tropical de Terra Firme ou Floresta Ombrófila Densa. 

Em 1985 foi realizada a exploração florestal na área de floresta primária. As árvores 

foram marcadas, a queda foi direcionada procurando evitar abertura de grandes clareiras. 

Foram deixadas matrizes de todas as espécies exploradas proporcionalmente à abundância de 

cada espécie. Algumas espécies comerciais não foram exploradas por apresentarem poucos 

indivíduos na área (CARVALHO et al. 1987). 
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2.2 - Procedimento experimental 

A exploração foi realizada em 400 ha, em faixas de 200 x 800 m, cada faixa com três 

intensidades de redução de volume (15, 25 e 35%) do total das árvores com diâmetro a altura 

do peito (DAP) ≥ 60 cm (AZEVEDO et al.2008). O tratamento silvicultural foi realizado em 

1994, aplicando-se o desbaste sistemático nos indivíduos a partir de 15 cm de DAP, com três 

intensidades de redução da área basal original (30, 50 e 70%). Esses tratamentos foram 

combinados com a intensidade de exploração, detalhado por Azevedo et al.(2008), como 

segue: 

 T1 – Exploração de 15% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, sem redução 

da área basal após a exploração; 

 T2 – Exploração de 15% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 30% da área basal original; 

 T3 – Exploração de 15% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 50% da área basal original; 

 T4 – Exploração de 15% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 70% da área basal original; 

 T5 – Exploração de 25% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, sem redução 

da área basal após a exploração; 

 T6 – Exploração de 25% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 30% da área basal original; 

 T7 – Exploração de 25% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 50% da área basal original; 

 T8 – Exploração de 25% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 70% da área basal original; 

 T9 – Exploração de 35% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, sem redução 

da área basal após a exploração; 

 T10 – Exploração de 35% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 30% da área basal original. 

 T11 – Exploração de 35% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 50% da área basal original; 

 T12 – Exploração de 35% do volume total das árvores de DAP > 60 cm, com redução 

de 70% da área basal original.  
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O desbaste (anelamento com envenenamento) sistemático consistiu em eliminar 

árvores de espécies não comerciais, até atingir a redução de área basal planejada, sendo 

considerada a redução inicialmente provocada pela exploração florestal. Segundo Costa et al. 

(2001), a determinação da redução de área basal foi feita com base nas tabelas de distribuição 

diamétrica antes das intervenções, somando-se a área basal da maior para a menor classe de 

diâmetro até obter um valor aproximado ao da área basal a ser reduzida. 

2.3 - Monitoramento e Análise dos Dados 

Foram estabelecidos três blocos de 48 ha, totalizando uma área amostral de 144 ha. 

Todos os blocos têm bordaduras entre um bloco e outro e entre os blocos e as estradas 

permanentes. O delineamento foi estruturado em blocos ao acaso com três repetições, 

totalizando 12 parcelas por bloco. As parcelas permanentes quadradas, com 100 m de lado 

(1,00 ha), subdivididas em 100 sub-parcelas de 10 x 10 m, onde foram mensurados todos os 

indivíduos arbóreos com DAP ≥ 20,0 cm. Dentro de cada parcela, foram sorteadas 10 sub-

parcelas, nas quais foram medidas arvoretas de 5,0 ≤ DAP < 20,0 cm. 

A primeira medição foi realizada antes da exploração, em 1984, com remedições em 

1986, 1988, 1990, 1994, 1996, 2004 e 2011, sendo que em 1994 a medição foi realizada antes 

da aplicação do tratamento silvicultural.  

O ingresso foi calculado pelo percentual entre número de ingressantes em relação ao 

número total de indivíduos amostrados no ano anterior. A mortalidade foi calculada pelo 

percentual entre o número de indivíduos que morreram em relação ao número de indivíduos 

amostrados no ano anterior. 

O parâmetro utilizado na determinação do crescimento diamétrico das árvores 

selecionadas foi o IPADAP (incremento periódico anual em DAP), calculado por meio da 

fórmula (DAPfinal – DAPinicial) /t; onde: DAPfinal: diâmetro a 1,30 m do solo obtido no final do 

intervalo de medição; DAPinicial: diâmetro a 1,30 m do solo obtido no início do intervalo de 

medição; t: intervalo de tempo, em anos, entre duas medições. Foram estabelecidos sete 

períodos de avaliação: I (1984- 1986); II (1986-1988); III (1988-1990); IV (1990-1994); V 

(1994-1996); VI (1996-2004) e VII (2004-2011). 

Os testes de hipóteses de Kolmogorov-Smirnov e Levene foram realizados para 

avaliar as suposições de normalidade e homocedasticidade de variâncias, respectivamente, 

exigidas pelos testes paramétricos. Devido às suposições da Análise de Variância (ANOVA) 
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não serem atendidas, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (α = 0,05), 

seguido do pós-teste de comparações múltiplas de Dunn (α = 0,05) com fins de comparar as 

taxas de crescimento diamétrico entre os tratamentos, em cada período. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 - Ingresso e mortalidade 

As taxas de ingresso e mortalidade nos diferentes períodos sob intervenção e no 

período total estão na Figura 1. As maiores oscilações nesses valores nos diferentes anos estão 

no período de 1984 a 1986, período que corresponde à exploração florestal. Apesar de a 

espécie não ter sido explorada comercialmente, a maior mortalidade alta, além de ocasionada 

por fatores naturais, também é devida aos danos ocasionados pela exploração. 

Figura 1 – Ingresso e mortalidade da espécie Geissospermum sericeum, com DAP 5 ≥ cm em doze 

tratamentos no município de Vitória do Jari – AP. 

 

 

 
Fonte: Autores (2014). 

 

 

Pinto et al. (2002), analisando as operações de colheita florestal, através da exploração 

de impacto reduzido em Manicoré, Amazonas, incluindo corte e arraste de toras, informaram 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

263 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

que os danos totalizaram 29% da vegetação remanescente, com reduções de 27% no número 

de árvores (n/ha). 

O maior número de ingressos ocorreu no T11, período de 1994 a 1996, que 

correspondente a operação de anelamento. Segundo Azevedo et al. (2012), Geissospermum 

sericeum foi a espécie com maior número de indivíduos anelados na referida área, totalizando 

81 árvores aneladas. Porém, 65 permaneceram vivas, o que representa uma mortalidade de 

apenas 20%, sendo o T11 o tratamento com maior mortalidade de indivíduos anelados. Este 

resultado se deve a resistência da espécie ao anelamento, devido aos sulcamentos do tronco 

(Figura 2). 

Figura 2 - Fuste de um indivíduo de G. sericeum resistente ao anelamento no município de Vitória do 

Jari – AP, no ano de 2011. 

 

 Fonte: Autores (2014). 
 

No período total, a maior taxa de mortalidade foi no T1, tratamento com menor 

intensidade de exploração florestal no estudo e sem intervenção pós-colheita. Esta 

mortalidade em sua maioria se deve a causas naturais, sofrendo pouca interferência da 

exploração florestal. Já o ingresso foi maior no T11, tratamento que segundo Azevedo et al. 

(2012) foi um dos que apresentou maior efetividade de anelamento, demonstrando que, além 

da espécie resistir ao anelamento, seus indivíduos remanescentes se beneficiaram da operação.  

3.2 - Crescimento  

O Incremento Periódico Anual em DAP (IPADAP) da espécie Geissospermum 

sericeum, foi de 0,2 cm.ano-1. Este valor foi próximo ao encontrado por Costa et al. (2008) 

para as espécies tolerantes à sombra (0,23 cm.ano-1) a Floresta Nacional Tapajós (Belterra, 

PA), após a exploração de madeira. O IPADAP nos tratamentos experimentais, para os sete 

períodos avaliados é apresentado na Tabela 1. O teste de Kruskal-Wallis mostrou haver 
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diferenças significativas entre os tratamentos experimentais somente nos períodos de 1986 a 

1988, 1994 a 1996 e 2004 a 2011.  

 

Tabela 1 - Incremento Periódico Anual em DAP (cm.ano-1) com DAP 5 ≥ cm de Geissospermum 

sericeum durante o período de vinte e seis anos em doze tratamentos no município de Vitória do Jari – 

AP. 

 
1984-1986 1986-1988 1988-1990 1990-1994 1994-1996 1996-2004 2004-2011 

IPADAP S IPADAP S IPADAP S IPADAP S IPADAP S IPADAP S IPADAP S 
T1 0,14 0,10 0,27 ab 0,14 0,20 0,15 0,19 0,13 0,10 a 0,14 0,16 0,10 0,16 ab 0,15 
T2 0,13 0,17 0,14 a 0,16 0,17 0,15 0,19 0,11 0,30b 0,34 0,10 0,12 0,12 ab 0,14 
T3 0,20 0,30 0,16 a 0,15 0,22 0,15 0,20 0,16 0,15 ab 0,18 0,07 0,56 0,09 a 0,09 
T4 0,15 0,25 0,18 a 0,13 0,21 0,19 0,18 0,11 0,27 ab 0,30 0,14 0,14 0,15 ab 0,15 
T5 0,19 0,19 0,21 ab 0,20 0,30 0,17 0,21 0,11 0,17 ab 0,12 0,17 0,17 0,12 ab 0,13 
T6 0,15 0,17 0,29 ab 0,23 0,29 0,21 0,26 0,18 0,34 b 0,38 0,15 0,15 0,09 a 0,12 
T7 0,21 0,15 0,25 ab 0,22 0,29 0,24 0,17 0,13 0,30 b 0,35 0,15 0,15 0,12 ab 0,18 
T8 0,16 0,19 0,26 ab 0,22 0,29 0,24 0,18 0,12 0,27 ab 0,31 0,13 0,21 0,20 b 0,13 
T9 0,19 0,16 0,33 b 0,20 0,32 0,21 0,25 0,15 0,16 ab 0,15 0,18 0,11 0,13 ab 0,13 

T10 0,15 0,15 0,23 ab 0,20 0,31 0,26 0,21 0,16 0,35 b 0,35 0,12 0,15 0,08 a 0,14 
T11 0,28 0,47 0,26 ab 0,21 0,29 0,16 0,24 0,15 0,25 ab 0,23 0,15 0,13 0,09 a 0,11 
T12 0,12 0,18 0,29 ab 0,21 0,28 0,20 0,22 0,13 0,29 b 0,26 0,15 0,10 0,13 ab 0,12 
H 15,7089 30,5292 19,4265 15,766 29,2821 12,0446 25,118 
P-

valor 
0,1523 0,0013 0,0539 0,1500 0,0021 0,3603 0,0088 

S: desvio padrão; H: valor da estatística H no teste de Kruskal-Wallis. P-valor: indica o nível de significância do 

teste de Kruskal-Wallis, em cada período de avaliação (α = 0,05). Médias com letras diferentes, em cada período 

de avaliação, são significativamente diferentes de acordo com o pós-teste de comparações múltiplas de Dunn (α 

= 0,05). 

 

Fonte: Autores (2014). 
 

Não houve diferença significativa entre 1984 e 1986. Como a exploração foi realizada 

em 1985 e a segunda medição apenas um ano após a exploração, os efeitos daquela não foram 

significativos para o crescimento diamétrico. No período de 1986 a 1988, o T9 mostrou taxas 

de crescimento em DAP superior aos tratamentos demais tratamentos e diferiu 

estatisticamente de T2, T3 e T4. Este período tratamento foi o que explorou maior volume, 

ocasionando maior abertura de dossel, o que beneficiou os indivíduos remanescentes, 

proporcionando maior incremento destes. 

No período de 1994 a 1996, o T1 foi o tratamento com menor taxa de crescimento em 

DAP, com diferença significativa de T2, T6, T7, T10 e T12. Este tratamento foi o que 

apresentou menor taxa de redução de volume e não foi realizada intervenção pós-exploratória. 

Apesar de ser uma espécie de crescimento lento e dossel médio (AZEVEDO et al., 2008) e de 

seus indivíduos não serem beneficiados propositalmente pelos tratamentos, os indivíduos 

demonstraram se beneficiar tanto da exploração, com uma abertura imediata ocasionada pelas 

clareiras, quanto da abertura gradativa do dossel ocasionada pelo anelamento. 

No período de 2004 a 2011, o T8 apresentou maior taxa de crescimento em DAP, 

diferindo significativamente de T3, T6, T10 e T11.  
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O IPADAP do período total amostrado está no gráfico 1. Os tratamentos que 

apresentaram maior crescimento foram T9 e T12, seguidos de T8. Já tratamentos que 

apresentaram menor crescimento, em ordem crescente, foram T2, T3 e T5. Porém, estes 

valores não diferiram significativamente. 

Gráfico 1 – Crescimento em DAP dos indivíduos perante os tratamentos silviculturais no decorrer dos 

anos. 

 
Fonte: Autores (2014). 

 

 
4. CONCLUSÕES  

A espécie de quinarana possui crescimento lento e dossel médio e seus indivíduos 

podem ou não ser beneficiados pelos tratamentos. 

Neste estudo os indivíduos foram beneficiados tanto pela exploração, como pela 

abertura imediata ocasionada pelas clareiras, além da abertura gradativa do dossel ocasionada 

pelo anelamento. 

Pelo fato de a espécie não ter sido explorada comercialmente, os altos índices de 

mortalidade geral é devido ao anelamento, além de ocasionado por fatores naturais, e aos 

danos ocasionados pela exploração. 

 

REFRÊNCIAS  

 

AZEVEDO, C. P. de et al. Efeito da exploração de madeira e dos tratamentos silviculturais no 

agrupamento ecológico de espécies.Floresta, Curitiba v. 38, n. 1, p. 53-69. 2008. 

 

AZEVEDO, C. P. de et al. Eficiência de tratamentos silviculturais por anelamento na floresta 

do Jari, Amapá. Floresta, Curitiba, v. 42, n. 2, p. 315 - 324, abr./jun. 2012. 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

266 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

BOTSARIS, A. S. Plants used traditionally to treat malaria in Brazil: the archives of Flora 

Medicinal. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. v. 3:, n. 18, (versão eletrônica), 

2007. 

 

CARVALHO, J. O. P. et al. Pesquisas com vistas ao manejo de matas nativas na região do 

Rio Jari. Belém, PA. Embrapa – CPATU, 1987, 21 p. (EMBRAPA – CPATU, Documentos, 

45). 

 

COSTA, D. H. M. et al. Crescimento de árvores em uma área de terra firme na Floresta 

Nacional do Tapajós após a colheita de madeira. Revista de ciências agrárias.Belém,n. 50, p. 

63-76, jul./dez. 2008. 

 

COSTA, D.H. M. et al. Efetividade e custo do desbaste com aplicação de arboricida em 

floresta natural na região do Tapajós, Pará e Jarí, Amapá. In: Silva, J. N. M.; Carvalho, J. O. 

P. de; Yared, J. A. G. (eds.). A silvicultura na Amazônia Oriental: contribuições do projeto 

Embrapa/DFID. Belém: Embrapa Amazônia Oriental/DFID, 2001, p. 339 - 352. 

 

PINTO, A. C. M. et al. Análise de danos de colheita de madeira em floresta tropical úmida 

sob regime de manejo florestal sustentado na Amazônia Ocidental. Revista Árvore, v. 26, n. 

4, p. 459-466, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

267 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

RELAÇÃO ENTRE PESO-LARGURA CEFALOTORÁCICAE A CPUEDO 

CARANGUEJO-UÇÁ (UCIDES CORDATUS) EM MANGUEZAIS DA RESERVA 

EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA-PA 

 

Calebe Maia¹, Mauro Márcio Tavares da Silva2, Maria Carolina Póvoas de Lima³ 

 
1 Graduando de Licenciatura em Ciências Biológicas. Universidade da Amazônia. E-mail: 

calebe.maia@yahoo.com.br  
2 Doutor em Ciência Animal. Universidade da Amazônia.  

³ Graduanda de Licenciatura em Ciências Biológicas. Universidade da Amazônia. 

 

RESUMO 

 

O ecossistema manguezal sofre constantes alterações ao longo do mundo, contribuindo com a 

redução do potencial extrativo de várias espécies, como ocorre com a extração do caranguejo-

uçá (Ucides cordatus). Este tabalho teve como objetivo analisar a relação peso x largura 

cefalotorácica (PE/LC) e a CPUE em duas áreas de manguezais na Reserva Extrativista 

Marinha de Tracuateua. Os dados utilizados neste estudo foram coletados nos meses de 

dezembro de 2014 e maio de 2015, com a ajuda de um catador experiente de caranguejos da 

região, todos os animas foram sexados e mensurados LC e PE com paquímetro de aço digital 

sensibilidade de 0,01 mm e balança digital 0,01 g. A CPUE foi avaliada 

(caranguejos/homem/hora). A relação peso x largura cefalotorácica ajustada na equação 

exponencial Y = a + b * lnX, com posterior análise em teste T α 5% nos programas Bioestat 

5.0 e Excel 2010.Os resultados obtidos revelam a proporção sexual total de 4:1 (X² = 21,60; p 

< 0,0001) e que os machos são maiores que as fêmeas tanto em PE quanto LC (p < 0,01). A 

CPUE foi maior no manguezal Santo André (36 e 24 caranguejos/homem/hora) no manguezal 

Cajueiro, respectivamente. Apresentando forte relação PE/LC para ambas as áreas, R2 = 

96,04% para o manguezal Santo André e R2= 95,79% no manguezal Cajueiro. A CPUE 

mostrou-se significativa quando comparada a outras áreas de manguezais do Brasil. A forte 

relação entre peso x largura evidencia a importância no desenvolvimento do caranguejo-uçá. 

No entanto, vale enfatizar a necessidade de políticas públicas mais eficientes que contribuam 

com o desenvolvimento e a melhoria de vida das comunidades litorâneas, principalmente na 

reserva marinha de Tracuateua. Assim como o monitoramento das populações de U. cordatus 

no litoral amazônico, a fim de contribuir para o manejo sustentável deste recurso. 

 

Palavras-chave: Caranguejo-uçá. Ucides cordatus. Resex. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Unidades de Conservação. 
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1. INTRODUÇÃO  

A floresta amazônica brasileira é um bioma, que apresenta excelentes fontes de 

recursos naturais.  A variedade de recursos neste ambiente só ocorre por consequência da 

associação dos diferentes ecossistemas que a formam. O ecossistema manguezal é um 

ambiente que compõe boa parte da floresta amazônica no Brasil. 

 Os manguezais são zonas costeiras de transição entre os ecossistemas terrestres e 

marinhos. Este complexo ecossistema da costa brasileira possui aproximadamente 1.225.444 

hectares dentre os quais 70% dos manguezais fazem parte do litoral amazônico, distribuídos 

entre os estados do Pará, Amapá e Maranhão (MENEZES & MEHLIG, 2009; BRASIL, 

2015). 

As áreas de manguezais compõem um ecossistema de ampla diversidade e 

produtividade econômica, constituindo um hábitat sensível e favorável ao desenvolvimento de 

uma grande variedade de organismos, mantendo o sustento para numerosas comunidades 

humanas (MENEZES & MEHLIG, 2009).  

O caranguejo-uçá (Ucides cordatus) é o principal componente da fauna de manguezal, 

um crustáceo braquiúro, endêmico, com elevado potencial extrativo neste ambiente, tornando-

se o caranguejo mais explorado pelas populações ribeirinhas no Brasil (PINHEIRO & 

FISCARELLI, 2001).  

Além disso, este braquiúro desenvolve importante papel ecológico em sua área de 

ocorrência, com hábito noturno e grande habilidade de escavar galerias no sedimento, 

participando diretamente na ciclagem de material orgânico, e é importante fonte de 

alimentação e renda para as comunidades que habitam o entorno dos manguezais (PINHEIRO 

& FISCARELLI 2001; FISCARELLI & PINHEIRO, 2002). 

No entanto, o processo de urbanização conduz a inúmeras alterações em ambientes de 

manguezais ao longo do mundo, seja pela acentuada exploração de sua fauna e flora, ou pela 

progressiva ocupação imobiliária das zonas costeiras, resultante do inchaço das grandes 

cidades (VANNUCI, 2003). 

Tais alterações manifestam-se sob a forma de redução na abundância e no tamanho em 

diversas espécies comercializadas, como ocorre com o U. cordatus, verificados por Gondim 

& Araújo, (1996); Ibama, (2007); Goes et al. (2010); Côrtes et al. (2014).  
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Objetivo deste trabalho foi analisar a relação peso x largura cefalotorácica e a captura 

por unidade de esforço do caranguejo-uçá em duas áreas de manguezais bastante exploradas 

pelas comunidades do entorno da reserva marinha de Tracuateua. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado na Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua-PA, uma 

unidade federal de proteção ambiental criada em 23/05/2005, por um Decreto Presidencial 

disposto na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

A reserva localiza-se na região do salgado, no município de Tracuateua, microrregião 

bragantina no Estado do Pará (Figura 1), com uma área superior a 27 mil hectares, abrange 

diversos ecossistemas, como, restingas, praias, campos alagados, ilhas e extensos manguezais. 

A principal atividade extrativista na reserva é a pesca artesanal (peixes, crustáceos e 

moluscos), beneficiando 53 comunidades agroextrativistas, organizadas em 7 polos e que 

congregam um universo aproximado de 2.100 famílias, totalizando cerca de 6.500  pessoas. 

O objetivo da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua-PA é proteger os meios de 

vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais, tradicionalmente utilizados 

pelas populações ribeirinhas dentro da sua área de abrangência (BRASIL, 2015a).  

Figura 1– Área da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua.  

 
Fonte: Autores, 2015. 
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2.2 Coleta e análise de dados 

As coletas foram realizadas nos meses de dezembro de 2014 e maio de 2015, em duas 

áreas de manguezais, conhecidas como, manguezal Santo André e manguezal Cajueiro, com 

auxílio de um catador de caranguejo experiente da região para captura dos animais, utilizando 

a técnica de braceamento com auxílio de gancho. 

Captura por unidade de esforço – CPUE – foi avaliada da seguinte forma, 

caranguejos/homem/hora. Onde o caranguejeiro extraí o máximo de animais que conseguir 

dentro do espaço de uma hora cronometrado. 

Todos os caranguejos capturados foram inspecionados por morfologia sexual externa, 

machos apresentam abdome alongado/triangular e nas fêmeas semicircular, conforme 

Pinheiro & Fiscarelli (2001). 

Os caranguejos foram submetidos à mensuração da largura cefalotorácica (LC), 

através de paquímetro de aço digital (sensibilidade de 0,01 mm), e o peso úmido (PE) em 

balança digital (0,01 g). 

Para verificar se as médias da largura cefalotorácica e do peso úmido se diferenciaram 

entre as áreas, foi utilizado o teste T. A relação peso x largura cefalotorácica (PE/LC) foi 

ajustada à equação exponencial Y = a + b * lnX , com significância α 5% nos programas 

Bioestat 5.0 e Excel 2010. 

A proporção entre os sexos foi analisada através do teste X² (Qui-quadrado), com α 

5% nos manguezais avaliados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o período estudado foram coletados e mensurados 60 exemplares de U. 

cordatus, representados por 48 machos, 12 fêmeas. A proporção sexual total (macho:fêmea) 

foi de 4:1 (X² = 21,60; p < 0,0001), a distribuição de sexo entre as áreas foi de ( 11:1; X² = 

16,67; p < 0,0001), para o manguezal Cajueiro e de ( 2,6:1; X² = 7,11; p =  0,0077) no 

manguezal Santo André.  

A diferença na proporção sexual pode ser resultante de vários fatores, como efeito de 

sobrepesca, período reprodutivo (ecdise), a disponibilidade e abundância de alimento ou 

simplesmente a seletividade empírica (percepção ambiental) nos catadores, sendo o macho 

seu principal interesse comercial, por apresentarem maior porte ao sexo oposto (PINHEIRO; 

FISCARELLI 2001; DIELI et al., 2005; SILVA, 2008).  
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No estudo realizado por Silva (2008), em uma área de manguezal pertencente ao 

município de Tracuateua, no mês de setembro 2006, foi encontrada a proporção sexual 

(14,5M:1F; X² = 23,5) decaindo ao longo do período amostrado, com proporção total 

(2,39M:1F; X² = 23,37).  

Segundo Diele et al. (2005), em seu estudo realizado nos manguezais do estuário do 

rio Caeté, nordeste paraense, os machos predominaram com proporções crescentes de (53% – 

62%). Porém diferindo quando comparada a outra região do Brasil como no trabalho de Góes 

et al. (2010) com 1,0M:1,6F (p < 0,05) para a Baía de Vitória (ES). 

A CPUE mostrou-se maior no manguezal Santo André com 36 espécimes capturados 

pelo caranguejeiro em uma hora, comparando com o esforço feito pelo mesmo no manguezal 

Cajueiro (Gráfico 1). 

A extração do caranguejo-uçá é realizada durante todo ano, em quase todas 

as regiões do Brasil, mesmo em período considerado de defeso para espécie pelo 

órgão regulador deste recurso (DIELI et al., 2005; PASSOS & DI BENEDITO, 2005; 

CÔRTES et al., 2014). 

Gráfico 1: A CPUE do caranguejo-uçá nos manguezais estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2015). 

 

Neste sentido, Glaser; Diele (2004), em manguezais da região nordeste paraense, 

encontraram uma CPUE de 18,4 a 20,0 caranguejos-uçá por hora, enquanto Silva et al. 

(2012), no município de Viseu, apresenta 46,6 caranguejos/homem/hora e no município de 

Colares foi de 25,7 caranguejos/homem/hora. 
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No estuário do rio Mamanguape (PB) a extração do caranguejo-uçá é de 

aproximadamente 48 animais por dia, este pode ser explicado pela mortandade de caranguejos 

na região em 1998, conforme Alves & Nishida (2003).  

Côrtes et al. (2014), num estudo realizado no estuário do rio Paraíba do Sul, Norte do 

Rio de Janeiro, relatam que a CPUE sofreu decréscimo significativo nas últimas décadas, 

apresentando um potencial extrativo de 21,9 e 12,5 para as comunidades de Atafona e Gargaú, 

respectivamente. 

Enquanto as médias da mensuração LC e PE aplicadas ao teste T mostraram que os 

machos apresentam média global de (LC mm) superior (67,10 ± 6,61) em relação às das 

fêmeas (60,98 ± 3,52) (p < 0,01). O mesmo acorrendo com o peso dos animais (129,8 ± 33,1; 

88,9 ± 13,4 g e p < 0,01). Entre as áreas, os machos foram maiores no manguezal Cajueiro (p 

< 0,01). 

A relação entre peso x largura, obtida neste estudo evidenciou uma forte relação entre 

PE/LC para ambas as áreas, avaliado através do coeficiente de determinação R2 = 96,04% 

para o manguezal Santo André (Figura 2) e R2 = 95,79% no manguezal Cajueiro (Figura 3). 

Figura 2 - Relação entre Peso x Largura Cefalotorácica do caranguejo-uçá no manguezal Santo André. 

 

Fonte: Autores (2015). 
 

A forte relação apresentada neste estudo está próxima dos coeficientes de 

determinação (R2 = 99%) analisados por Ivo et al. (1999), no delta do rio Parnaíba, Estado do 

Piauí, e por Botelho et al. (1999) nos estuários dos rios Formoso (rio Formoso) e Ilhetas 

(Tamandaré), no Estado de Pernambuco. 
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Figura 3- Relação entre Peso x Largura Cefalotorácica do caranguejo-uçá no manguezal Cajueiro. 

 

Fonte: Autores (2015). 
 

4. CONCLUSÃO 

 Apesar da histórica pressão extrativista do caranguejo-uçá no litoral amazônico, por 

apresentar elevada importância socioeconômica para as comunidades que utilizam este 

recurso ao longo da vida. O potencial extrativo mostrou-se relevante quando comparado a 

outras regiões do Brasil. 

 A forte relação entre peso e a largura (LC) evidencia a importância do 

desenvolvimento dos animais, para atingirem seu grande porte na fase adulta e 

consequentemente alcançarem a maturidade reprodutiva.  

Portanto, é importante ressaltar a necessidade de políticas públicas mais eficientes que 

contribuam com o desenvolvimento e a melhoria de vida das comunidades litorâneas, 

principalmente na reserva extrativista marinha de Tracuateua. Além de constantes análises 

sobre a população deste recurso pesqueiro, para que sua população não entre em declínio e 

contribua com o desenvolvimento sustentável deste crustáceo junto à comunidade da Resex. 
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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo a elaboração do Jerked Beef a partir da carne do búfalo bem 

como avaliar as características físico-química e sensoriais do produto. Para a elaboração de 

jerked beef foram utilizados: carne bubalina, NaCl (cloreto de sódio) e nitrito de sódio que 

foram obtidos no comercio local da cidade de Salvaterra, Ilha do Marajó-PA.  O produto bem 

como as análises físico-químicas (Umidade e pH) e sensoriais foram realizadas no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – UEPA, 

Campus de XIX. A análise sensorial foi realizada utilizando-se escala hedônica, ancoradas 

nos seus extremos, com os termos: “desgostei muitíssimo” (1) e “gostei muitíssimo” (9), e 

para a intenção de compra “certamente compraria” (1) e “certamente não compraria” (5). O 

teste foi aplicado a 20 provadores não treinados, os quais avaliaram o Jerked Beef quanto aos 

atributos aroma, sabor, cor, textura, aparência global e intenção de compra. As analises físico-

químicas foram realizadas em três etapas: carne in natura, após a salga úmida, secagem, 

tombo e na Carne após a exposição do sol e abafamento. Obteve-se os seguintes resultados 

respectivamente de pH (5,93 ±0,047); umidade (72,21 ±0,943; 55,72 ±7,455; 45,13 ±2,368), 

onde a umidade permaneceu de acordo com a Instrução Normativa nº 22 de 31/07/00 

(umidade 45% a 55%), que é o padrão do Jerked Beef. Quanto ao resultado da análise 

sensorial obtiveram notas que foram satisfatórias na escala hedônica ”gostei muitíssimo” (9), 

os atributos que se destacaram foram sabor, impressão global aroma e textura (80, 63, 60 e 

57%, respectivamente). Em relação à intenção de compra os provadores "certamente 

comprariam" com (70%). Conclui-se com os resultados obtidos a partir das análises físico-

química estão de acordo com legislação vigente, e as analises sensoriais foram satisfatórios, 

dessa forma podendo ser utilizada como mais uma alternativa no ramo alimentício. 

 

Palavras-chave: Jerked beef. Carne de Búfalo. Tecnologia de carne. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O búfalo é um animal que pode produzir carne de excelente qualidade. Na atualidade, 

há uma demanda por alimentos alternativos e saudáveis. A carne de búfalo se apresenta como 

uma opção por sua equivalência nutritiva à carne bovina, embora exista uma rejeição 

ocasionada pelo abate de animais velhos e por métodos insatisfatórios de abate, manipulação 

e comercialização da carne (MATTOS et al., 1990).  

O processamento de produtos cárneos de búfalos constitui alternativa econômica e 

social aos produtores rurais, com agregação de valor, e aceitos pelos consumidores (DIAS; 

DUARTE, 2007). Além de aspectos sensoriais desejáveis, a carne de búfalo tem elevado valor 

nutricional, proteínas e minerais, reduzidos teores de gordura saturada e colesterol 

(OLIVEIRA, 2005; PEIXOTO-JOELE, 2011). 

Na Instrução Normativa N° 22 (BRASIL, 2000) o Jerked Beef é o produto cárneo 

industrializado, obtido de carne bovina, adicionado de cloreto de sódio e sais de cura, 

submetido a um processo de maturação e dessecação.  

Assim, este trabalho visou elaborar Jerked Beef a partir de carne bubalina e avaliar 

suas características e sensoriais, a fim de agregar valor a corte menos valorizado da carcaça de 

búfalos, em Salvaterra, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A Figura 1 corresponde ao fluxograma do processamento do Jerked Beef a partir da 

carne de búfalo. 

Figura 1 - Fluxograma de Processamento do Jerked Beef a partir da carne de búfalo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores (2015) 
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O processamento do Jerked Beef se dividiu em duas etapas: a primeira etapa foi a 

salga úmida, na qual preparou-se uma solução de salmoura com 25% de NaCl (cloreto de 

sódio) e 150 ppm de NaNO2 (Nitrito de Sódio) na proporção de 20% (v/p). As mantas ficaram 

imersas na solução por 50 minutos, para penetração e disseminação do sal.  

A segunda etapa foi a salga seca, onde as mantas foram colocadas uma sobre as outras 

e recobertas uma a uma, com sal grosso formando “pilhas”, permanecendo assim por 24 

horas.  

As pilhas formadas foram invertidas durante cinco dias, diariamente, conhecida pelo 

termo “tombo”. Após o quinto dia, as mantas foram lavadas com água destilada para retirada 

do excesso de sal superficial e, em seguida expostas ao sol em varais. Durante a noite, as 

mantas eram abafada sob lona, para o desenvolvimento do sabor e odor característico.  

O processo de exposição ao sol e abafamento durou 3 dias, quando a umidade 

alcançou padrão para Jerked Beef (45% a 55%), de acordo com a Instrução Normativa nº 22 

de 2000.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANALISE SENSORIAL 

 

Para caracterização físico-química do Jerked Beef foram utilizadas as metodologias do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). Sendo a analise de pH feita diretamente em um pHmetro 

calibrado com soluções tampão pH 4,0 e 9,0. 

A análise de umidade foi determinada pela perda de peso em estufa, á temperatura de 

105°C, até peso constante.  

Quanto à análise sensorial realizada no Jerked Beef a partir de carne de búfalo, foram 

realizados por 20 provadores não treinados, os quais avaliaram os atributos: aparência, aroma, 

sabor, textura e impressão global. Também foi aplicado para avaliação do produto final um 

teste de intenção de compra utilizando escala de cinco pontos ancorada pelos extremos 

“certamente não compraria” (1) a “certamente compraria” (5), conforme a metodologia 

descrita por (DUTCOSKY, 2007). 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tabela 1- Características físico-químicas do Jerked Beef a partir da carne de búfalo. 
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Análise Carne in natura 
Carne após a salga úmida, 

seca e tombo 
Jerked Beef 

pH 5,93 ±0,05 5,42 ±0,02 5,24 ±0,01 

Umidade% 72,21 ±0,94 55,72 ±7,45 45,13 ±2,37 

Fonte: Autores (2015). 

A diminuição do teor de umidade durante o processo de obtenção do Jerked Beef se 

observa em função da ação do sal nos espaços interfibrilares do tecido muscular bubalino, 

exsudando moléculas de água para o meio externo, via pressão osmótica. Obteve-se um 

produto final com 45,13±2,37% de umidade, o que está de acordo com a IN nº 22 de 31 de 

julho de 2000 do Ministério da Agricultura. 

Para resultado de pH houve uma diminuição: a carne in natura de búfalo apresentou 

5,93 e o produto final foi 5,24. No trabalho de Paleari et al. (2000), apresentou o pH da carne 

de búfalas 5,57 e no trabalho de Gomez (2006) o jerked beef apresentou o pH 5,66 um pouco 

acima apresentado no presente trabalho. A queda do pH é importante para retardar a 

proliferação de microrganismos e auxiliar na determinação do sabor e odor do produto. 

Na Figura 2 pode-se observar que todos os atributos estudados do jerked beef a partir 

de carne de búfalo, obtiveram médias de notas atribuídas 8 (gostei muito) e 9 (gostei 

muitíssimo), sendo que o atributo sabor foi o que se destacou na escala gostei muitíssimo (9). 

Figura 2 - Aceitabilidade dos atributos sensoriais do Jerked Beef a partir da carne de búfalo. 

Figura 3 - Intenção de compra do Jerked Beef a partir da carne de búfalo. 
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Fonte: Autores (2015). 

A Figura 3 infere que o jerked beef a partir da carne de búfalo pode ser 

comercializado, sendo assim um novo derivado de carne de búfalo. Interessante é que, desta 

maneira, há mais uma atividade de renda para os produtores locais de bubalino de corte, o que 

deveria aumentar o número de oportunidades de emprego, também, para a comunidade 

marajoara. 

4. CONCLUSÕES 

  

De acordo com os resultados o produto Jerked Beef a partir da carne de búfalo 

apresentou-se de acordo com a legislação vigente, devido às verificações através das 

determinações de umidade e pH. O produto foi bem aceito pelos provadores obtendo notas 

para os quesitos “gostei muito” e “gostei muitíssimo”, já na intenção de comprar o jerked teve 

percentual de 70% no certamente compraria. Dessa forma mostra-se como uma alternativa 

viável para comercialização. 
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RESUMO  

 

O leite de búfala apresenta características que o diferenciam de qualquer outro tipo de leite. 

Seus valores de lipídios, proteínas, lactose, sólidos totais, e resíduo mineral fixo, são de 

grande importância nutricional. A partir do leite de búfala se produzem seus derivados tais 

como os queijos tipo minas frescal, a ricota, o doce de leite, o queijo tipo coalho, manteiga, o 

iogurte e o provolone, entre outros.  O doce de leite é amplamente empregado como 

ingrediente para a elaboração de alimentos como confeites, bolos, biscoitos, sorvetes e 

também consumido diretamente na alimentação como sobremesa ou acompanhado de pão, 

torradas ou de queijo. Este trabalho objetivou-se em elaborar doce de leite de búfala e 

caracterizá-lo quanto aos aspectos físico-químicas, onde será verificando se estão dentro dos 

padrões exigidos pela legislação. Para elaboração utilizou-se 2 litros de leite de búfala 

adquirido no Município de Salvaterra – PA, assim como os outros condimentos (açúcar e 

bicarbonato de sódio). A elaboração do doce de leite de búfala foi realizada em varias etapas, 

como: neutralização da acidez, adição do açúcar, cocção do leite, verificação do ponto do 

doce através do °Brix e o armazenamento. As análises realizadas foram: acidez em ácido 

láctico, sólidos totais, umidade, cinzas, gordura, sólidos solúveis segundo as metodologias do 

Instituto Adolfo Lutz. Os valores encontrados nas analises físico-química foram Umidade 

(12,754%), Lipídios (7,50%), Acidez em solução normal (4,4%) e Cinzas (2,0), apresentando 

satisfatórios por esta dentro dos valores estabelecidos pela legislação vigente de doce de leite, 

Portaria nº 354, de 04 de setembro de 1997, haja vista que não há legislação específica para 

produtos de origem bubalina, comparando assim com produtos de origem bovina. Conclui-se 

que o doce de leite de búfala mostrou-se viável para comercialização do produto. 

 

Palavras-chave: Leite de búfala. Doce. Analises. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O leite de búfala apresenta características que o diferenciam de qualquer outro tipo de 

leite. Seus valores de lipídios, proteínas, lactose, sólidos totais, e resíduo mineral fixa, são de 

grande importância nutricional.  

 A ausência do b-caroteno na composição química do leite de búfala, o que não é 

considerado um problema nutricional por ser percursor da vitamina A, é uma de suas 

características mais marcantes, conferindo-lhe coloração branca. É mais concentrado do que o 

leite bovino, apresentando assim menos agua e mais matéria seca. Outra característica 

importante é que possui um sabor bem adocicado, apesar de não possuir mais lactose que o 

leite bovino. (MACEDO et al., 2001). 

 A partir do leite de búfalas se produzem seus derivados tais como os queijos tipo 

minas frescal, a ricota, o doce de leite, o queijo tipo coalho, manteiga, o iogurte e o provolone, 

entre outros. (BERNARDES, 2007). 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2005) define doce de 

leite como “o produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de 

outras substâncias alimentícias permitidas, até concentração conveniente e parciais 

caramelização”. 

 O doce de leite é amplamente empregado como ingrediente para a elaboração de 

alimentos como confeites, bolos, biscoitos, sorvetes e também consumido diretamente na 

alimentação como sobremesa ou acompanhado de pão, torradas ou de queijo (DEMIATE et 

al., 2001). É um produto de grandes características sensoriais e nutritivas, podendo contribuir 

com significativa percentagem de açúcares, proteínas, vitaminas e minerais para o organismo 

humano (SOUSA et al., 2002). 

 O objetivo deste trabalho é elaboração do doce de leite de búfala e caracterizá-lo 

quanto aos aspectos físico-químicas, onde será verificando se estão dentro dos padrões 

exigidos pela legislação.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para elaboração do doce de leite, utilizou-se o leite de búfala proveniente do um 

produto rural do Município de Salvaterra. Também utilizou para a elaboração o açúcar 

refinado, bicarbonato de sódio comprados na mesma região. 

2.1 PROCESSAMENTO DO DOCE DE LEITE DE BÚFALA 
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A elaboração do doce de leite foi realizada no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos do Campus de Salvaterra da Universidade do Estado do Pará, conforme o processo 

tradicional.  Na Tabela 1 está presente a formulação para a elaboração do doce de leite de 

búfala. 

Tabela 1 - Matérias primas utilizadas na elaboração do doce de leite. 

Componentes Quantidades 

Leite de búfala (L) 2,0 

Açúcar (g) 400 

Bicarbonato de sódio (g) 1,12 

Fonte: Autores (2015). 

 

O processamento do doce de leite esta expressa no fluxograma na figura 1. 

Figura 1- Fluxograma de elaboração de doce de leite de búfala 

 

Fonte: Autores (2015). 

Para a realização da neutralização da acidez do leite de búfala, foi adicionado o 

bicarbonato de sódio. Porem a quantidade adicionada é de acordo com acidez inicial que 

apresentou o leite de búfala.  

A acidez inicial do leite foi 15,75°D (graus dornic), assim realizou-se correção da 

acidez para 13ºD (graus dornic). Considerando que 1°D equivale a 0,1 g acido láctico/ litro de 

leite, abaixo estão apresentes os cálculos: 

 15,75°D – 13°D =2,75°D a reduzir. 

 2,75°D × 0,1g = 0,275 g de acido láctico a ser reduzido por litro. 

 2 litros × 0,275 g = 0,55 g de acido láctico a reduzir. 
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Considerando como base do calculo em que 84 gramas de bicarbonato de sódio 

neutralizam 90 g de acido láctico, temos: 

84g (NaHCO3) - - - - - - - - -  90g (acido láctico) 

X (NaHCO3) - - - - - - - - - 0,55g (de acido láctico a reduzir) 

X=0,513 g de NaHCO3 a ser utilizado. 

 

Porem foi adicionado 1,12 g de bicarbonato de sódio, para ter uma coloração pouco 

mais escura, onde que o bicarbonato de sódio que tem função de neutralizar acidez do leite e 

de promover a elevação do pH, influenciando assim na intensificação da reação de 

maillardtornando o produto mais escuro e aumenta a sua concentração formando assim a s 

melonoidinas. 

Após o procedimento feito anteriormente, adicionou-se em uma panela de inox o leite 

de búfala, o bicarbonato de sódio e o açúcar. Vale ressalta que de acordo com a legislação 

vigente, para o doce de leite deve-se utilizar em torno de 30 a 35 % de açúcar. Para a 

elaboração do doce de leite de búfala foram utilizados 20% de açúcar, que correspondeu a 

400g. Porem o açúcar foi adicionado aos poucos. 

A cocção foi realizada em uma temperatura de 90° C sob agitação constante, em 

seguida adicionou-se o restante do açúcar. No decorre da cocção mediu-se o °Brix do doce no 

refratômentro, até que se chega na faixa de 65 a 68 °Brix, representando assim cerca de 70 % 

de sólidos solúveis totais. Após esse processo o doce de leite envasado para depois se 

realizadas as analises físico-químicas. 

2.2 ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Os parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de doce de leite foram acidez, 

umidade, gordura, cinzas, sólidos totais e sólidos solúveis de acordo com as Normas 

Analíticas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2005). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos nas análises físico-químicas, 

comparando-os com a legislação vigente de doce de leite, Portaria nº 354, de 04 de setembro 

de 1997 (BRASIL, 1997). 

Tabela 2 – Resultados das analises físico-química do doce de leite em pasta de búfala. 

DETERMINAÇÕES RESULTADOS LEGISLAÇÃO (*) 

Umidade (%) 12,754 ±10,007 Máximo 30 % 
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Lipídios (%) 7,50 Entre 6 e 9% 

Acidez (%) 4,4 Máximo 5% 

Cinzas 2,0 ± 0,211 Máximo 2% 

(*) Fonte: Portaria nº 354 (BRASIL, 1997). 

 

Os valores encontrados nas analises físico-química, ficou dentro dos padrões 

estabelecido pela legislação vigente do doce de leite (BRASIL, 1997). Milagres et al. (2010) 

ao avaliar doce de leite elaborado sem adição de sacarose, encontrou médias dos resultados 

das análises físico-químicas dentro dos padrões exigidos. 

O resultado de lipídios do doce de leite de búfala (7,5%) foi próximo ao do doce de 

leite, de búfala, em tabletes, com adição de coco (5,7) que foi analisado por Figueiredo et al., 

(2013).  

A umidade do doce de leite de búfala (12,75%) elaborado em este trabalho esta dentro 

dos parâmetros da legislação.Pieretti (2012), ao elaborar doce de leite encontrou teor de 

umidade de 41,5%, encontrando-se fora dos padrões da legislação vigente do doce de leite, na 

qual permite no máximo 30% (BRASIL, 1997). Também vale ressalta que a umidade pode 

influenciar a qualidade microbiológica do doce de leite. 

4. CONCLUSÕES 

Conclua-se que o leite de búfala se apresentou viável para a obtenção de doce de leite, 

obteve-se um produto dentro dos padrões físico-químicos de acordo com o estabelecido pela 

legislação vigente para doce de leite bovina, Portaria nº 354, de 04 de setembro de 1997, 

agregando valor ao leite de búfala, matéria prima abundante em nossa região, Salvaterra – 

Pará. 
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RESUMO  

 

O presente estudo teve como objetivo registrar o conhecimento ecológico dos pescadores 

quanto à ocorrência de sirênios no litoral paraense, bem como mensurar os tipos de interações 

e capturas acidentais durante a pesca desenvolvida no Município de Viseu (PA). Para isso 

foram realizadas 20 entrevistas semiestruturadas com os pescadores. A observação de peixes-

boi foi confirmada por todos os pescadores entrevistados, os quais 65,0% classificaram-nos 

como mamíferos. Em 95,0% dos casos, os animais foram observados nadando pelo ambiente, 

em locais onde são desenvolvidas as atividades de pesca, sendo que um pescador observou 

um indivíduo encalhado no ambiente. Os sirênios foram observados com maior frequência 

durante o período chuvoso da região (60,0%), coincidindo com o período reprodutivo e 

nascimento dos filhotes, também observados na região. Os animais são frequentemente visto 

solitários (35,0%) ou dois indivíduos juntos (30,0%), grupos com três a cinco animais tem 

sido observados (20,0%), assim como de seis a dez animais (15,0%).  A interação desses 

animais com a atividade pesqueira pode ocorrer com aproximação e/ou colisão do animal com 

as embarcações, aproximação dos petrechos de pesca e capturas acidentais em rede de emalhe 

e zangaria. Quando encontrados vivos, os animais capturados geralmente eram soltos, no 

entanto, quando encontrados mortos poderiam ser consumidos pelos pescadores, devido ser 

considerada uma carne saborosa por eles. 

 

Palavras-chave: Conhecimento ecológico. Interações Operacionais. Peixe-boi. 
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1. INTRODUÇÃO  

A atividade de pesca é de grande importância para o desenvolvimento social e 

econômico das populações amazônicas. O setor pesqueiro possui papel de destaque quando 

comparado com as demais regiões do país, devido à diversidade de espécies exploradas e, 

percentual de pescado capturado (Ruffino et al., 2006). 

O estudo da relação entre os pescadores e o meio proporciona uma fonte de 

conhecimento de grande importância para se compreender melhor o ambiente com o qual os 

pescadores interagem. Esses apresentam um conjunto de conhecimentos culturais, vivenciado 

cotidianamente, sobre o comportamento, alimentação, reprodução e ecologia da fauna 

aquática, oferecendo uma rica fonte de informações que podem auxiliar no manejo, na 

conservação e na utilização dos recursos pesqueiros de maneira mais sustentável (Lopes et al., 

2010).  

Durante a pesca é comum à ocorrência de interações operacionais e capturas acidentais 

de espécies não-alvo da pescaria. A ocorrência dessas interações está relacionada ao contato 

direto entre as espécies não-alvo com petrechos pesqueiros (Berveton, 1985). Muitos animais 

podem interagem com essa atividade, como tartarugas marinhas (Brito et al., 2015), cetáceos 

(Brito, 2012) e sirênios (Lima et al., 2014; Farias et al., 2015). Quando ocorrem capturas 

acidentais dessas espécies não-alvo, geralmente se reduz a captura das espécies-alvo, atrasam 

as operações pesqueiras e os petrechos pesqueiros podem ser danificados pelos animais 

capturados. 

As interações de sirênios com a atividade de pesca têm ocorrido quando os animais se 

aproximarem dos pescadores quando presente na água, quando se aproximam das 

embarcações ou dos petrechos de pesca, podendo ocasionalmente ocorrer capturas acidentais 

em espinhel e redes de arrasto e emalhe (Farias et al., 2015), bem como em cerco-fixo, redes 

de camarão, malhadeiras, rede de tapagem e em tarrafa (Lima, 1997; Luna et al., 2008). 

Considerando os fatores apresentados acima, o presente estudo tem por objetivo 

registrar o conhecimento ecológico dos pescadores sobre as populações de sirênios no 

município de Viseu, litoral nordeste do estado do Pará, visando adquirir informações sobre os 

tipos de interações desses animais com a atividade de pesca e as ocorrências de capturas 

acidentais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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O litoral do estado do Pará é formado por uma linhade costa extremamente recortada, 

com a presença de inúmeros furos e canais sinuosos que separam ilhas ao longo da costa 

coberta por extensos manguezais (Lima et al., 2001). As características do litoral 

proporcionam o desenvolvimento de um ambiente de alta energia, dominado por macromarés 

semidiurnas com amplitudes variando de 4 a 6 m (DHN, 1995). O clima da região é 

caracterizado por ser quente e úmido, com estação seca prolongando-se de junho a novembro, 

e um período chuvoso bem acentuado, com fortes chuvas nos demais períodos do ano 

(dezembro a maio), apresentando pluviosidade média anual variando de 2.500 a 3.000 mm e 

umidade relativa do ar entre 80 e 91% (Martorano et al., 1993). 

A área de estudo abrangeu o município de Viseu (01º11'48"S; 46º08'24"W), sede da 

Colônia de Pescadores Z-21. O município está localizado na micro região do salgado e meso 

região do nordeste paraense, distante cerca de 307 km de Belém, capital do estado do Pará 

(Figura 1). O município possui uma população de aproximadamente 56.716 habitantes e uma 

área de 4.915.073 km2 (IBGE, 2010). 

Figura 1 – Localização do município de Viseu no litoral do estado do Pará. 

 

Fonte: Autores (2015). 

2.2. COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS  

A coleta dos dados foi realizada através da realização de entrevistas com pessoas que 

desenvolvem ou desenvolveram a pesca no município de Viseu (PA), sede da Colônia de 

Pescadores Z-21. Inicialmente a equipe técnica do Projeto “Nem tudo que cai na rede é peixe” 

entrou em contanto com o presidente da colônia de pescadores do município, informando que 

estaria desenvolvendo um trabalho junto aos pescadores da região, solicitando, portanto, a 

anuência da colônia quanto a realização do presente estudo. Como a colônia se encontra 

dentro da ResEx Marinha Gurupi-Piriá, para a coleta de dados foi solicitada a autorização 

para atividades com finalidade científica dentro de Unidades de Conservação Federais junto 
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ao Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO / ICMBio, autorização 

concedida pelo Número: 50651-1/2015. 

O tipo de entrevista utilizada foi semiestruturada, onde constavam tanto questões 

abertas como fechadas permitindo a coleta de informações de diversa natureza. Os pescadores 

foram abordados individualmente em suas residências e no terminal pesqueiro do município. 

Vinte entrevistas foram realizadas durante o mês de agosto de 2015, com duração média de 30 

minutos cada. 

Obtendo o interesse em participar do estudo, os entrevistadores explicavam para seus 

informantes a finalidade do trabalho e informavam que os dados obtidos durante a entrevista 

serviriam apenas para fins acadêmicos e científicos, garantindo o anonimato e sigilo dos 

informantes. Ao final da entrevista, solicitava-se que os entrevistados assinassem o Termo de 

Autorização Livre e Esclarecida dandociência de que foram totalmente esclarecidos quanto à 

pesquisa e que autorizavam sua participação nela. 

No roteiro de entrevistas foram obtidas informações sobre o conhecimento ecológico 

dos entrevistados quanto a ocorrência peixes-boi na região, descrição e identificação dos 

animais através de imagens, número de animais observados, período de ocorrência, presença 

de filhotes, tipo de alimentação, interação com a pesca, captura incidental e destino das 

capturas. As perguntas contidas nas entrevistas foram formuladas de acordo com os objetivos 

do estudo, em conformidade com os dados levantados na literatura (Aguilar, 2007; Alves, 

2007; Sousa, 2008; Lima et al., 2014). Depois de coletados, os dados foram sistematizados 

em planilha no programa Microsoft Office Excel 2010 para análises quantitativas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A observação de peixes-boi foi confirmada por todos os pescadores entrevistados, os 

quais 65,0% classificaram-nos como mamíferos, enquanto 30,0% com peixes, os demais não 

souberam responder essa questão. Dessa forma, a maioria dos pescadores apresentou 

conhecimento sobre classificação biológica desses animais, ao contrário do registrado por 

Farias et al. (2015), onde apenas 33,3% dos pescadores da Ilha de Colares (PA) afirmaram 

que os peixes-boi seriam mamíferos. A classificação desses animais como peixes por parte 

dos pescadores pode estar associada ao hábito restritamente aquático e seu formato anatômico 

similar a de um peixe, pela existência de uma cauda arredonda e ausência de patas ou 

nadadeiras posteriores.  
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Todos os pescadores afirmarem ter observado peixes-boi ao longo do litoral norte do 

Brasil, em 95,0% dos casos, os animais foram observados nadando pelo ambiente, em locais 

onde foram desenvolvidas as atividades de pesca, sendo que um pescador observou um 

indivíduo encalhado no ambiente. A observação dos animais sobre o Rio Gurupi foi registrada 

por 35,0% dos pescadores, praias do município de Visea (25,0%), tais como a praia Samauma 

e praia do Gato, bem como também foram observados na região ao norte do litoral do estado 

do Amapá (5,0%) e, 35,0% dos entrevistados não souberam informar o local mais preciso 

onde observaram os animais. Foi possível o recolhimento de parte da ossada de um peixe-boi 

encontrada na região, que foi inicialmente enterrado pelos pescadores (Figura 2). 

Figura 2 – Parte da estrutura óssea de um peixe-boi, com destaque para os fragmentos de 

costelas e vértebras, cedidos por um pescador do município de Viseu (PA). 

 
Fonte: Autores (2015). 

Para 50,0% dos pescadores haveria apenas uma única espécie na região e para apenas 

5,0% haveria mais de uma espécie de peixe-boi, 45,0% não souberam informar com precisão 

se haveria ou não mais de uma espécie. A espécie identificada pela maioria dos pescadores foi 

a espécie marinha Trichechus manatus (55,0%), no entanto 20,0% dos entrevistados 

identificaram na prancha ilustrativa a espécie amazônica Trichechus inunguis e, 25,0% não 

tiveram certeza de qual espécie foi observada, uma vez que somente viram os animais 

nadando próximo aos pesqueiros. 

Trichechus inunguis é endêmico da bacia do Amazonas, a espécie se distribui por 

todos os principais afluentes, rios menores e lagos, desde o Peru, Colômbia e Equador até sua 

foz, no Atlântico (Andrade et al., 2011). A região da foz do rio Amazonas foi confirmada 

como área de simpatria entre as duas espécies (Vianna et al. 2006), sendo que a ocorrência 

delas foi confirmada para região oeste (Sousa, 2008) e leste (Lima et al., 2014; Farias et al., 

2015) da Baia do Marajó. 

A localização de Viseu, na região mais extrema do litoral paraense, distante cerca de 

280 km da foz do Rio Amazonas, não favoreceria o deslocamento e distribuição da espécie 

Amazônia nesse município. Possivelmente a identificação por alguns pescadores quanto a 

espécie amazônica pode estar relacionada a uma maior divulgação nos meus de 
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telecomunicações dessa espécie no estado, favorecendo que os pescadores associassem essa 

espécie como a de ocorrência no município. 

Os animais foram descritos com peso variando entre 100 e 1.000 kg e tamanho entre 2 

e 5 metros, sendo considerados animais de corpo largo e grosso, costa larga, cuja coloração 

seria cinza claro, cinza escuro, marrom ou preta. Três pescadores que identificaram a espécie 

marinha relataram a presença de unhas sobre suas nadadeiras. A espécie marinha pode atingir 

cerca de 3,5 m, com tamanho máximo registrado de 3,9 m e pesar até 1.590 kg, enquanto os 

recém-nascidos podem medir cerca de 120 cm e pesa cerca de 30 kg (Jefferson et al., 1993). 

Os sirênios foram observados com maior frequência durante o período chuvoso da 

região (60,0%), no entanto, 30,0% dos pescadores afirmaram observar os animais durante o 

período seco, 5,0% nos dois períodos e, 5,0% não forneceram essa informação. O período 

chuvoso caracteriza a época de maior volume de água dos rios da região Amazônica, variando 

entre os meses de dezembro a maio. Nessa época a disponibilidade de alimento para os 

animais seria maior na região e coincidiria com o período reprodutivo e nascimento dos 

filhotes da espécie marinha (Paludo, 1998; Alves, 2007), bem como para a espécie amazônica 

(Best, 1983; Aguilar, 2007). 

Os animais são frequentemente visto solitários (35,0%) ou dois indivíduos juntos 

(30,0%), grupos com três a cinco animais tem sido observados (20,0%), assim como de seis a 

dez animais (15,0%). A presença de filhotes foi registrada por 40,0% dos pescadores, tanto no 

período chuvoso quanto no período seco, sendo vistos entre os entre setembro e fevereiro. De 

acordo com Silveira (1988), os grupos reprodutivos se formam, com cerca de 25 a 30 

indivíduos, com proporção de três a quatro machos para cada fêmea. O período de gestação é 

cerca de um ano, normalmente nascendo apenas um filhote (Best, 1983).  

O hábito mais solitário para os peixes-boi ou a formação de pequenos grupos de dois a 

três indivíduos tem sido comum para esses sirênios. No entanto, agrupamento maior desses 

animais tem sido registrado tanto pela espécie amazônica (Aguilar, 2007) quanto pela marinha 

(Alves, 2007), geralmente isso pode ocorrer durante a alimentação e, principalmente durante a 

época de reprodução das espécies. 

A alimentação dos sirênios de acordo com os pescadores seria através do capim e 

capim do mar (95,0%), siriba (10,0%), folhas que caem na água (5,0%), propágulo do mangue 

(5,0%), caroço de açaí (5,0%), limo (5,0%) e peixes (5,0%), havendo pescadores que 

forneceram mais de um item de alimentação para os animais. Farias et al. (2015) através da 
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analise do conhecimento ecológico dos pescadores a respeito de sirênios com ocorrência na 

Ilha de Colares (PA) registraram que os animais se alimentavam do capim ou mato presente 

na praia e no mar (76,9%), algas (15,4%) ou vegetação de mangue (7,7%), constatando, 

portanto, o hábito alimentar herbívora dos sirênios, conforme também registrado no presente 

estudo. De acordo com Best e Teixeira (1982), no litoral do Amapá os principais itens 

alimentares para os peixes-boi são folhas de mangue (Avicennia, Rhizophora e Laguncularia), 

aninga (Montrichardia arborescens), paturá (Spartina brasiliensis), mururé (Eichhornia 

crassipes) e junco (Eleocharis interstincta), corroborando com as informações fornecidas 

pelos pescadores. 

A interação desses animais com a atividade de pesca foi relatada por 60% dos 

entrevistados (n=12), podendo ocorrer aproximação do animal as embarcações (n=8), colisões 

com as embarcações (n=3), aproximação dos petrechos de pesca (n=1) e capturas acidentais 

(n=2), sendo que dois pescadores relataram dois tipos de interações ocorridas. Informações 

que corroboram com as registradas por Farias et al. (2015) na Ilha de Colares (PA), onde os 

sirênios geralmente têm se aproximado dos pescadores quando presentes na água, as 

embarcações e aos apetrechos de pesca, o que tem acarretado capturas acidentais desses 

animais. 

Apesar desse tipo de interações ocorrerem, a maioria dos pescadores afirmou que os 

sirênios não interferiam no desenvolvimento da atividade de pesca (75,0%), sendo que 15,0% 

afirmaram que eles poderiam atrapalhar, pois danificariam os petrechos de pesca e, 10,0% 

afirmaram que ajudariam a pesca ao indicarem locais possíveis onde teriam peixes e por 

fazerem poças utilizadas pelos peixes.  

As duas capturas acidentais relatadas pelos entrevistados ocorreram no período seco e 

foram da espécie Trichechus manatus, sendo uma das capturas em rede de emalhe, realizadas 

na localidade conhecida como Ponta da Ilha Grande, onde a rede de pesca permaneceu no 

fundo por cerca de 2 horas. Outra captura ocorreu com uma arte de pesca conhecida como 

zangaria, lança curta de ferro que é usada por arremesso, o local de captura foi ao norte do 

litoral do estado do Amapá. Quando encontrados vivos, os animais capturados geralmente 

eram soltos, no entanto, quando encontrados mortos poderiam ser consumidos pelos 

pescadores, devido ser considerada uma carne saborosa por eles. Dependendo da região do 

animal em que a carne era retirada ela apresentaria aspectos a carne bovina, sendo mais 
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vermelha; carne suína de coloração mais clara que a vermelha/rosada; e carne de peixe de 

coloração clara. 

Aguilar (2017) identificou esse três tipos de aspectos para a carne de peixe-boi 

consumida na região Amazônica, com cor e sabor variados: (1) carne de vaca, de coloração 

vermelha, muito semelhante a carne de gado, localizada na parte ventral do animal; (2) carne 

de porco, de coloração mais clara que a vermelha, semelhante a carne de suíno, localizada na 

parte superior da nadadeira caudal antes de chegar ao ventre; e (3) carne de peixe, de 

coloração clara semelhante a carne de peixe, localizada na nadadeira caudal. 

Um dos pescadores de Viseu relatou aproveitar a gordura proveniente do couro do 

animal para confecção de óleos e medicamentos para cicatrização de ferimentos. O mesmo foi 

registrado por Farias et al. (2015) na Ilha de Colares (PA), onde dois pescadores além de 

consumirem a carne desses animais relataram também aproveitar a gordura ou banha do 

animal para confecção de óleos e medicamentos para curas de enfermidades e um terceiro 

afirmou utilizar os dentes para confecção de bijuterias. 

No litoral paraense, captura acidental de sirênios ocorreu para um filhote da espécie 

marinha em rede de espera em um pesqueiro em frente ao município de Salinópolis (PA) e, 

para a espécie amazônica em rede de arrasto utilizada na contra costa da Ilha do Marajó e em 

espinhel na praia do Farol (Ilha de Colares, PA) (Farias et al., 2015). Na Ilha de Colares Lima 

et al. (2014) também registraram capturas de peixes-boi em redes e espinheis. 

Na Ilha de Algodoal/Maiandeua, município de Marapanim e nos municípios de 

Maracanã e São João da Pirabas, no litoral paraense, foram registradas capturas incidentais 

em rede de pesca, seguido de morte intencional para consumo. O mesmo ocorreu com as 

capturas acidentais em currais de pesca nos municípios de Soure e Salvaterra na Ilha do 

Marajó (Andrade et al., 2011). Dessa forma, é imprescindível que sejam realizadas medidas 

de conscientização nas comunidades ribeirinhas do estado do Pará quanto a conservação 

desses mamíferos aquáticos, consideradas espécies vulneráveis ao risco de extinção pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2011). 

Os peixes-boi estão protegidos no Brasil desde 1967, por intermédio da Lei Federal de 

Proteção à Fauna nº 5.197, de três de janeiro de 1967, a qual sofreu alterações pela Lei de 

Proteção à Fauna nº 7.653, de 18 de dezembro de 1987; e pela Lei de Crimes Ambientais n° 

9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. De acordo com Andrade et al. (2011), os sirênios no 

Brasil também são protegidos por Atos Internacionais como a Convenção sobre o Comércio 
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Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), o 

Acordo de Conservação da Flora e Fauna dos Territórios Amazônicos (Brasil e Colômbia; 

Brasil e Peru), o Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Peru, 

Suriname e Venezuela) e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

4. CONCLUSÕES  

O conhecimento ecológico local dos pescadores a respeito das populações de sirênios, 

alcançado através das experiências cotidianas e de observações no próprio ambiente de pesca 

resultam em um banco de dados rico a ser utilizado no conhecimento científico e estudos em 

diversos níveis ecológicos da fauna marinha, podendo ser utilizados como base para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras na região sobre a distribuição das espécies no litoral 

paraense, monitoramento das áreas de alimentação e reprodução e as interações com a 

atividade de pesca.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo promover ações que contribuam com sensibilização e 

conscientizaçãodos alunos do ensino fundamental, médio e oscatadoresde lixo do município 

de São Miguel do Guamá-PA, sobre os riscos causados pelos pneus inservíveis descartados no 

meio ambiente de forma incorreta. A sequência metodológica foi: primeiro a realização de um 

debate sobre descartes de pneus no meio ambiental e seus impactos ambientais, segundo foi 

realizado um “tour” no parque ambiental da cidade de São Miguel do Guamá com o propósito 

de analisar algumas das maneiras simples de reutilizar os pneus no nosso cotidiano, e por fim, 

realizou-se o levantamento de dados através da aplicação de um questionário.  Diante dos 

dados obtidos, verificou-se que o público alvo se mostrou preocupado com os problemas 

ocasionados pela falta da conscientização da sociedade sobre tema discutido neste trabalho e 

ficou evidente que as ações realizadas nesse trabalho tiveram resultado satisfatório, pois os 

participantes conseguiram aumentar seu conhecimento e aprenderam novas formas de 

reutilizar os pneus, bem como sugeriam alternativas de descartes de pneus inservíveis na 

natureza.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental; São Miguel do Guamá; Pneus inservíveis. 
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1. Introdução 

Ospneus tornaram-se fundamentais na sociedade atual, por agilizar, dar comodidade e 

segurança no transporte de cargas e passageiros, por isso nas últimas décadas foram 

indispensáveis na demanda mundial (ANDRADE, 2007).No ano de 2014 foi vendido um total 

de 70,4 milhões de pneus para atender as demandas de diversos setores da sociedade brasileira 

(ANIP, 2014). E o gerenciamento destes resíduos gerados pela sociedade moderna é uma 

necessidade que se apresenta como incontestável (SOARES E FOFONKA, 2013).  

O uso exagerado dos recursos naturais que consequentemente produzem muitos 

resíduos, que na sua maior parte não recebem uma destinação final correta ocasiona diversos 

impactos ambientais (JARDIM e FOFONKA, 2013). 

“No Brasil, foram estabelecidosalguns procedimentos e metas para pneumáticos 

inservíveis, entre outros, quanto a responsabilidades, prazos e quantidades para coleta e 

disposição final, por meio das Resoluções CONAMA nº 258/99 e 301/02, regulamentadas 

pela Instrução Normativa nº 8/02 do IBAMA”(CIMINO E ZANTA, 2005). A Resolução n° 

258, de 26 de Agosto de 1999, Art. 9° da CONAMA, deixa explícita a proibição do descarte 

incorreto dos pneus inservíveis, tais como a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos 

ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, e queima a céu aberto (CEZAR et al., 2015) 

Os importadores e produtores precisam comprovar ao IBAMA a destinação final, de 

forma ambientalmente correta, das quantidades de pneus inservíveis, às quantidades 

produzidas ou importadas, tanto para veículos automotores quanto para bicicleta (MOTTA, 

2008).  

A escolha do município de São Miguel do Guamá localizado na região nordeste do 

Estado do Pará como área de estudo desta pesquisa justifica-se por ser um município que não 

possui posto de coleta de pneus inseríveis,e os mesmos são descartados diretamente no lixão 

“a céu aberto”, terrenos baldios e/ou armazenados em pilhas abertas em locais impróprios, 

isso pode levar a risco de incêndio graves (queimar por dias, semanas, ou mesmo meses e são 

notoriamente difíceis de extinguir) e emissões tóxicas (hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, óxidos metálicos, enxofre óxidos, óxidos de azoto, monóxido de carbono, 

arsênio, cádmio, crómio, chumbo, zinco, dioxinas, furanos, bifenilos policlorados, benzeno, 

etc.), e problemas de saúde, fornecendo um habitat ideal para reprodução de mosquitos 

vetores de doenças graves (DOWNS et al., 1996;LIU et al., 1998). “Acrescenta-se, a isso, o 
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fato de que cada pneu, quando queimado, libera cerca de dez litros de óleo que podem 

percolar pelo solo até atingir a água do subsolo, contaminando-a” (CIMINOe ZANTA,2005). 

Através de ações de Educação Ambiental é possível conhecer a realidade vivenciada 

no cotidiano e a maneira de tratar o meio ambiente como meio comum a todos, reflete 

precisamente um compromisso particular em cuidar do planeta em que vivemos (PEREIRA et 

al., 2014). Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi promover ações de educação 

ambiental que contribuam com a sensibilização e conscientização dos alunos do ensino 

fundamental, médio e os catadores de lixo do município de São Miguel do Guamá-PA, sobre 

os riscos causados pelos pneus inservíveis descartados de forma incorreta. Bem como 

trabalhar as formas de reaproveitamento, reutilização e reciclagem desse material de forma 

simples e aplicada ao cotidiano da população local.  

2. Material e Métodos 

O estudo foi realizado no parque ambiental Sapucaia localizado no município de São 

Miguel do Guamá, nordeste do Estado do Pará. 

No 1º momento: trabalhou-se com a associação de catadores de lixo da cidade, alunos 

de ensino fundamental e médio das escolas Padre Leandro Pinheiro e Sistema de Ensino 

Incentivo, onde foi discutido o tema “descarte de pneus no meio ambiente”, levando o assunto 

ao debate sobre as preocupações que esse tipo de resíduo acarreta ao ser descartado no meio 

ambiente de acordo com as literaturas Downs et al. (1996), Liu et al. (1998), Cimino e Zanta 

(2005). 

No 2º momento: Ao término do debate, realizou-se uma aula de campo, através da 

visitação no parque ambiental de São Miguel do Guamá, onde abordou-seas maneiras de 

reaproveitar, reutilizar e reciclar os pneus inservíveis, por exemplo: vasos de plantas, 

decoração, trilha, brinquedo e piso, além de sugerir outras formas de utilizá-lo.  

No 3º momento: No final da aula foi aplicado um questionário para eles responderem 

com opinião sobre o que eles tinham aprendido durante o debate, qual a importância do 

descarte de forma correta, e eles relataram ser importante a preocupação com educação 

ambiental. 

O período da realização da pesquisa ocorreu no período de14 a 25 de abril de 2014, 

tendo em vista que, o diagnóstico das questões objetivas se deu em porcentagem e para as 

questões dissertativas aproveitou-se a análise do conteúdo, levando em consideração as 

significações (MARCONI & LAKATOS, 2010). 
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3. Resultados e Discussões 

Os catadores que participaram do debate sobre o descarte dos pneus se mostraram 

interessados e participativos em relação ao tema, dessa forma procuraram informações 

corretas sobre o descarte correto dos pneus. Além das perguntas um dos catadores fez a 

seguinte constatação: “Os pneus quando descartados servem de criadouro para doenças, se tornando 

prejudicial à saúde, além de prejudicar o meio ambiente.” (fala de um membro da associação de catadores do 

município de São Miguel do Guamá). 

 

Dessa forma ficou evidenciado que os catadores se preocupam com os riscos que o 

descarte dos pneus de forma incorreta gera a sociedade.  

Diante dos resultados observou-se que 75% dos catadores de lixo da associação 

conhecem os riscos do descarte de forma indevida dos pneus no meio ambiente, 17% não 

conhecem os problemas ocasionados e os demais não opinaram sobre o questionamento. 

Os autores Oliveira e Castro (2007) mostram que as pessoas estão bem informadas e 

preocupadas com as questões ambientais, e preocupadas com as consequências dos problemas 

ambientais. 

Em relação aos alunos do ensino fundamental ficou claro que eles não conheciam os 

riscos ocasionados com o descarte dos pneus. Além da prática realizada, ficaram surpresos 

com as formas simples de reaproveitarem os pneus no dia-a-dia. 

Os resultados alcançados entre as turmas de ensino médio foram bastante satisfatórios, 

pois durante o projeto ficou explícita a preocupação com a conscientização sobre os 

problemas ocasionados com o descarte dos pneus no meio ambiente. Além da expedição 

realizada no parque ambiental, os participantes se mostraram inseridos de tal forma que 

sugeriram opções para o descarte dos pneus. 

Pereira et al.(2014)em sua pesquisa sobre a destinação dos pneus considerados 

inservíveis na cidade de Belém-PA, em algumas oficinas do centro da cidade, verificaram que 

os entrevistados apresentavam pouco conhecimento sobre o descarte dos pneus. 

Portanto, fica evidenteque as práticas de conscientização são necessárias em todos os 

locaise para a realidade vivida de todos os tipos de público, para que assim, a população possa 

se tornar conscientee responsável sobre suas ações, daí a importância de se começar a 

trabalhar esse tema a partir dos estudantes, pois são eles que mais tarde serão os percussores 

de passar os conhecimentos adquiridos. E as escolas poderiam implantar projetos 

interdisciplinares para discutir o papel da educação ambiental na sociedade guamaense.  
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4. Considerações Finais 

Este trabalho sobre os descartes de pneus foi elaborado com a intenção de trabalhar 

com alunos e com a associação de catadores do município de São Miguel do Guamá os riscos 

gerados desse resíduo no meio ambiente, onde foi executado no parque ambiental. No 

decorrer do trabalho foram apresentadas formas de descartar os resíduos corretamente, além 

de ensinar formas de reutilizar e reciclar os pneus inservíveis. Assim o tema discutido ajudou 

o público alvo a se conscientizar sobre a importância e sobre as maiores dificuldades 

encontrado quando tratado do tema.  

Assim percebe-se que esta ação realizada desenvolveuo senso crítico do público alvo a 

se tornarem mais conscientes em relação às formas de reutilizar, reciclar e reaproveitar os 

pneus inservíveis. No entanto, um programa permanente que discuta e promova ações de 

educação ambiental deveria ser criado e implantado no parque ambiental de São Miguel do 

Guamá.  
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RESUMO 

 

Os diferentes sistemas de plantios florestais são de grande importância na formação dos 

povoamentos, pois inferem nas práticas de implantação e manutenção. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e o crescimento inicial de plantas de paricá 

(Schizolobium amazonicum) em sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta e 

Monocultivo florestal em Latossolo Amarelo no município de Paragominas-Pará. Foi 

utilizado um delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. As parcelas foram 

compostas por dois sistemas de plantio florestal: sistema iLPF (plantio de paricá em consórcio 

com milho e forragem) e um Monocultivo florestal com paricá (MP). Foram analisadas as 

variáveis: Altura (cm) e a taxa de sobrevivência. Os resultados da análise estatística indicaram 

diferença significativa para a taxa de sobrevivência, sendo o maior valor (96,77 m) 

apresentado pelo MP (Monocultivo florestal com paricá) e menor valor (76,85 m) no sistema 

iLPF. O crescimento em altura das plantas de paricá se comportou de maneira semelhante nos 

sistemas iLPF e MP, obtendo altura média de 3,04 m. O paricá (Schizolobium amazonicum), 

manejado nos sistemas integração Lavoura-Pecuária-Floresta e Monocultivo, mostrou-se 

promissor para ser utilizado na recuperação de áreas degradadas em função da adaptabilidade 

na região em estudo, sendo indicado o seu cultivo. 

 

Palavras-chave: floresta plantada, plantio integrado, Schizolobium amazonicum, 

sobrevivência. 
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1. INTRODUÇÃO 

O paricá (Schizolobium amazonicum), pertencente à família Caesalpinaceae, ocorre na 

Amazônia brasileira, venezuelana, colombiana, peruana e boliviana. No Brasil, é encontrado 

nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia, em solos argilosos de florestas 

primárias e secundárias, tanto em várzea alta quanto em terra firme (SOUSA et al., 2005). É 

utilizado principalmente para produção de forros, palitos e papel, devido à coloração de sua 

madeira branco-amarelo-claro, podendo conter tonalidade róseo-pálida (TRINDADE, 1999). 

Além disso, a espécie vem despertando interesse de produtores rurais e madeireiros, 

em razão ao valor comercial da madeira para a produção de laminados de excelente qualidade 

(FALESI; SANTOS, 1996). Essa expansão está associada também ao uso de madeiras 

provenientes de florestas plantadas com espécies nativas e exóticas, com a recuperação de 

áreas degradadas e a recomposição florestal (THOMAZ, 2012). 

Outro fator importante é o excelente ritmo de crescimento e o bom índice de 

estabelecimento no campo, destacando-se como importante alternativa para uso em plantios 

de povoamentos florestais puros (MARQUES et al., 2004). Entretanto, em muitos casos, a 

recomendação de espécies nativas promissoras potenciais, que sirvam como alternativas ao 

reflorestamento, independente do uso a que se destina, está limitada à insuficiência de dados 

sobre o comportamento silvicultural (RÊGO, 2002), e também à escolha do tipo de sistema 

florestal. 

O sistema de plantio utilizado exerce grande influência na qualidade e adaptabilidade 

dos cultivos florestais, assim como o espaçamento, que é a soma dos fatores que inferem na 

capacidade produtiva do povoamento florestal (STAPE et al., 2010). Dentre esses fatores, 

destacam-se as características físicas, químicas e mineralógicas do solo, características 

climáticas e fisiográficas, bem como fatores bióticos (RYAN et al., 2010). 

Assim, a partir de todas essas informações, presume-se que estudos sobre fase inicial 

da espécie no campo voltada para a adequação às condições edáficas são importantes, para 

assim, obter respostas das plantas, neste caso o paricá, sobre a adaptabilidade desta espécie 

em diferentes sistemas, garantindo melhor desenvolvimento das plantas e menor custo de 

produção. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e o 

crescimento inicial de plantas de paricá (Schizolobium amazonicum) em sistema de integração 
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Lavoura-Pecuária-Floresta e Monocultivo florestal em Latossolo Amarelo no município de 

Paragominas-Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em áreas originalmente sob vegetação da Amazônia legal, 

na fazenda Vitória, município de Paragominas-PA, situada na região nordeste do Estado do 

Pará (altitude de 89 metros, 2° 57’29,47” S de latitude e 47° 23’10,37” W de longitude), o 

clima é classificado como Aw, de acordo com a classificação de Koppen. A precipitação 

média anual é de 1743 mm. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 27,3ºC e a 

umidade relativa do ar apresenta média anual de 81%. O solo foi classificado como Latossolo 

Amarelo textura argilosa (EMBRAPA, 2006), apresentando as seguintes características 

químicas: teor de matéria orgânica de 25,4 g.kg-1; pH de 5,8; Al= 0,1 cmolc.dm-3; Ca= 3,8 

cmolc.dm-3; Mg= 1,22 cmolc.dm-3; K=0,46 cmolc.dm-3 e P= 5,67 mg.dm-3. 

O experimento foi composto por um sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(iLPF) implantado no ano de 2009 (4,05 ha), manejado com cultivo de culturas anuais em 

consórcio com forrageiras e intercaladas com a espécie de paricá (Schizolobium amazonicum). 

Avaliou-se também o plantio de paricá (Schizolobium amazonicum) em Monocultivo 

ocupando uma área de 1,35 ha. 

Antes do ano de 2009, a área utilizada vinha sendo mantida sob pastagem cultivada, 

com a exploração de gado de corte em sistema extensivo. Em janeiro de 2009, em razão da 

implantação do experimento, foram realizadas operações de preparo do solo, correção e 

adubação. 

Em fevereiro de 2009, foi realizado o plantio do paricá no sistema iLPF e no 

Monocultivo aplicando 300 g de fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples por cova. A 

adubação de cobertura foi realizada em maio de 2009, após o coroamento das mudas, com 60 

g de ureia e 40 g de KCl por planta. Em fevereiro do mesmo ano semeou-se o milho BRS 

1030 em consórcio com a Brachiaria ruziziensis (20 kg.ha-1) no sistema iLPF. 

Para o arranjo espacial das árvores no sistema iLPF, empregou-se o plantio em 

renques, cada um com duas linhas, no espaçamento 4 x 3 m, a distância entre renques foi de 

21 m para o cultivo das culturas anuais e forrageiras, o que totalizou 20% de área ocupada 

pelas faixas dos renques e densidade de 1080 árvores.  No Monocultivo, o plantio de paricá 

foi realizado em espaçamento 4 x 3 m obtendo densidade de 481 árvores. Todos os cultivos 

foram conduzidos seguindo as recomendações técnicas para as culturas. 
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Para fins deste trabalho foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado com 

cinco repetições. As parcelas foram compostas por dois sistemas de plantio florestal: sistema 

iLPF (plantio de paricá em consórcio com milho e forragem) e um Monocultivo florestal com 

paricá (MP). Foram analisadas as variáveis: Altura (cm) e a taxa de sobrevivência (%). 

As plantas foram acompanhadas no ano de 2010 (um ano após plantio) aferindo-se a 

sobrevivência (%) e o crescimento. A sobrevivência foi avaliada pelo total de sobreviventes 

em relação ao total plantado e o crescimento pela altura mensurada com régua graduada em 

centímetros, partindo-se da base do caule até a gema apical. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância através do programa estatístico 

SISVAR® e quando significativo às médias foram comparadas pelo teste de Tukey p<0,05 

(FERREIRA, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise estatística indicaram diferença significativa para a taxa de 

sobrevivência, sendo o maior valor (96,77 m) apresentado pelo MP (Monocultivo florestal 

com paricá) e menor valor (76,85 m) no sistema iLPF (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores médios de altura e taxa de sobrevivência de plantas de paricá aos 12 meses de idade 

em diferentes sistemas de plantio florestal. 

Sistemas*1 Altura (cm) Taxa de sobrevivência (%)  
iLPF 2,81 a 76,85 b 
MP 3,27 a 96,77 a 

CV (%) 21,18 16,13 
1Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV = 

Coeficiente de Variação. *iLPF = integração Lavoura-Pecuária-Floresta; MP = Monocultivo florestal com 

paricá. 

 

Observou-se que a sobrevivência média do paricá nos sistemas em estudo foi sempre 

acima de 76%, chegando a 96,77% para as plantas no MP (Monocultivo florestal com paricá) 

(Tabela 1), independente do sistema de cultivo, superior à taxa de sobrevivência encontrado 

por Dalmaso et al. (2013), que obteve média de 51,5%, no estudo em que avaliou o índice de 

sobrevivência, altura e diâmetro à altura do peito do paricá em diferentes doses de NPK. 

No estudo de Moreira (2011), em Monteiro-ES, as espécies Toona ciliata, Tectona 

grandis e Caesalpinia echinata plantadas em dezembro de 2010 indicaram as maiores taxas 

de sobrevivência, sendo 100%, 94,28% e 92,86%, respectivamente, e Pinus elliottii e Cedrela 

físsilis entre as plantadas em Abril, respectivamente 95,7% e 88,33%. A espécie Schizolobium 

amazonicum (Huber) Ducke foi a que apresentou menor valor, 68,45%, em média. 
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Essas altas taxas de sobrevivência do paricá no presente estudo inferiram uma relação 

de mudas de qualidade com condições locais adequadas em sistemas diferenciados de plantio, 

garantido assim, o adequado estabelecimento do paricá mesmo com baixa precipitação, que 

ocorreu entre os meses de agosto e novembro. 

O crescimento em altura das plantas de paricá se comportou de maneira semelhante 

nos sistemas iLPF e MP, obtendo altura média de 3,04 m (Tabela 1), concordando com 

Laclau et al. (2008), onde não encontraram diferença em altura de Eucalyptus grandis em 

plantios puros e mistos, no estudo em que avaliaram o plantio de eucalipto em diversas 

proporções de plantio. Corroborando também aos resultados obtidos por Coelho et al. (2007), 

no estudo sobre o comportamento de Eucalyptus grandis consorciado com diversas 

leguminosas, não observaram diferença na altura entre os tratamentos até os 24 meses de 

idade. 

Nos sistemas integrados, as condições de crescimento podem ser influenciadas por 

maior umidade e fertilidade do solo, assim como, a criação de extratos vegetativos 

(CAMPANHA et al., 2011), o que pode ter acontecido no presente estudo, em que as 

condições dos dois sistemas foram favoráveis ao crescimento do paricá aos 12 meses de 

idade. 

O uso dos plantios integrados eleva a capacidade produtiva da área, além disso, 

possibilita a utilização da rebrota de algumas espécies em futuros cortes. Além da viabilidade 

econômica, destaca-se a utilização de espécies arbóreas fixadoras de N consorciadas à outra 

espécie arbórea e a forrageiras. Contudo, a utilização de leguminosas arbóreas visa auxiliar a 

melhoria da produção do sistema e redução dos custos de fertilizantes químicos, quando em 

comparação com os Monocultivos, submetidos à fertilização com nitrogênio mineral 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

O cultivo de milho em consórcio com a forragem pode ter influenciado negativamente 

a sobrevivência do paricá no sistema iLPF, porém, o crescimento não diferiu do paricá em 

monocultivo, sendo indicado o seu cultivo em sistemas integrados. 

Ressalta-se que os renques de paricá agregaram valor à área visto que essa espécie 

florestal possui excelente desenvolvimento nestes sistemas, rápido crescimento e idades de 

corte, diversificando a renda do produtor (MARTHA Jr. et al., 2011) e auxiliando no manejo 

racional do solo reduzindo a necessidade de abertura de novas áreas. 

4. CONCLUSÃO 
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O paricá (Schizolobium amazonicum) manejado nos sistemas integração Lavoura-

Pecuária-Floresta e Monocultivo mostrou-se promissor para ser utilizado na recuperação de 

áreas degradadas em função da adaptabilidade na região em estudo, sendo indicado o seu 

cultivo. 
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RESUMO  

Os alunos normalmente têm dificuldade em classificar os aracnídeos da maneira correta. Os 

recursos pedagógicos são uma importante ferramenta para auxiliar o ensino-aprendizagem, 

pois valorizam o conhecimento prévio do aluno, através da aprendizagem significativa e dessa 

forma melhora a compreensão dos alunos sobre os aracnídeos. Este trabalho teve como 

objetivo utilizar diferentes recursos pedagógicos para facilitar o entendimento dos alunos no 

que se refere ao estudo dos aracnídeos. Participaram da pesquisa 50 alunos de duas turmas do 

7º ano do Colégio Adventista da Cidade Nova, localizado no município de Ananindeua/PA. 

Foram aplicados dois recursos pedagógicos:  uma coleção de espécimes preservados em meio 

líquido (subclasse: acari com seis ordens agrupadas em duas superordens que contém ácaros e 

carrapatos), ordens: amblypygi (Amblipígeos), arenea (aranhas), opiliones (opiliões) e 

scorpiones (escorpiões) e uma chave dicotômica. A avaliação da metodologia utilizada foi 

realizada pela aplicação de questionários antes, com perguntas para avaliar o conhecimento 

prévio e depois para avaliar o aprendizado. O estudo mostrou a mudança que ocorreu nas 

respostas dos alunos, que deixaram de usar o conhecimento empírico e passaram a usar o 

conhecimento científico para conceituar e explicar os aracnídeos. Os resultados obtidos 

mostraram que o uso de recursos pedagógicos pode ampliar a eficiência da aprendizagem dos 

alunos. 

 

Palavras-chave: Recursos pedagógicos. Aracnídeos. Conhecimento científico. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO  

Para que um cidadão seja critico, exige-se, hoje, que sua inserção na sociedade seja 

baseada em conhecimento científico e tecnológico. Para tanto, o objetivo das ciências naturais 

é o de colaborar para a assimilação de como ocorrem os diversos processos e transformações 

no mundo, fazendo, desse modo, com que o indivíduo seja parte integrante do universo e 

também participante do processo de transformação do meio em que vive. (CARDOSO et al., 

2013) 

Trabalhar o conhecimento científico desde as séries iniciais é muito importante 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008), já que nota-se o crescente desinteresse 

do estudante, conforme este avança para séries posteriores(CARDOSO et al., 2013). 

Inserir este conhecimento nas séries iniciais da educação escolar mostra-se possível, já 

que o homem tem por natureza, curiosidades de como as coisas funcionam ou ocorrem, 

mostrando desta forma que, mesmo crianças, os estudantes são capazes de lidar com a 

construção de possíveis explicações e desenvolver argumentações lógicas sobre fenômenos 

científicos. (CARDOSO et al., 2013) 

No entanto este processo de ensino deve ser feito de maneira contextualizada, pois o 

ensino de qualquer ciência vai despertar interesse no estudante, se o que estiver sendo 

estudado, facilitar a compreensão do mundo em que este vive. Desta forma, os modelos 

científicos empregados para o ensino, devem, obviamente, ter sentido, relacionando o modelo 

com o mundo deste estudante. 

Para tornar mais fácil o ensino de ciências, são desenvolvidos diferentes modelos de 

ensino que, com sua abordagem, cheguem ao objetivo de levar o estudante a entender o que se 

quer explicar (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2014). Observa-se, então, que um dos 

principais desafios hoje, das instituições de ensino, é a incansável busca por alternativas de 

ensino simples, mas contextualizado, que facilite a compreensão do educando. 

Desta forma, o ensino através de aulas práticas demonstra-se um meio novo e usado 

com pouca frequência em sala de aula, que se explorado da maneira certa, pode alcançar um 

nível elevado de eficiência na facilitação do ensino do assunto ao estudante. (SILVA, et al., 

2012) 

Quando o tema a ser tratado em sala de aula é estudado, deve-se dar importância para 

o conhecimento prévio existente. Quando se tem uma compilação de ideias acerca do assunto 

em questão, torna-se mais fácil trabalhá-lo de forma que a pessoa a quem se destina o ensino 
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aprenda, de fato. Deste modo, a utilização da chave taxonômica e do guia ilustrativo, são 

ideias inovadoras de atividades que dão valor ao conhecimento previamente adquirido pelo 

educando e principalmente uma mudança na postura pedagógica do ensino fundamental e 

médio. 

O uso de chaves taxonômicas e guias ilustrativos podem ser vistos como uma 

atividade privilegiada apenas para o ensino superior, mas precisa também compor a realidade 

do ensino fundamental e médio, já que são formas facilitadoras de ensino. Com base nisso, a 

pesquisa caracteriza-se como uma forma de ensino, baseada em uma chave taxonômica das 

principais ordens de aracnídeos e em um guia ilustrativo que caracterizou e definiu as 

diferenças entre a classe aracnídea e a classe insecta, muitas vezes confundidas. 

Este trabalho teve como objetivo utilizar diferentes recursos pedagógicos para 

facilitar o entendimento dos alunos no que se refere ao estudo dos aracnídeos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa visa o estudo de caso no Colégio Adventista localizada no bairro Cidade 

Nova no município de Ananindeua/PA. Foram selecionadas duas turmas do 7º ano do turno 

vespertino.  

2.1 RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS 

Essa pesquisa contou com a participação de 25 alunos de cada turma, totalizando 50 

alunos. Após a avaliação inicial que verificou o conhecimento sobre a classe aracnídea, foram 

aplicados os seguintes recursos didáticos: primeiramente foi abordada uma aula prática sobre 

o assunto e os alunos tiveram a oportunidade de manipular uma coleção didática zoológica do 

Museu paraense Emílio Goeldi, contendo espécimes da fauna regional de aracnídeos, cuja 

atividade teve duração de 2 aulas e a segunda foi utilizada uma chave dicotômica contendo 

cinco ordens de aracnídeos, com duração de uma aula onde os alunos puderam praticar os 

conhecimentos adquiridos e fazer questionamentos ao professor. Para aplicação dessa 

metodologia o pesquisador utilizou 3 aulas. Cada aula teve duração de 45 minutos. 

As avaliações realizadas 

 Foram realizadas duas avaliações aplicadas aos alunos: a primeira foi direcionada para 

verificação do conhecimento prévio sobre o assunto aracnídeos, que constou da aplicação de 

um questionário contendo 9 perguntas abertas e uma ilustrativa, com espécimes comuns. A 

segunda foi realizada somente após a aplicação dos recursos didáticos, que constou também 

de um questionário sobre o aprendizado da metodologia trabalhada pelo professor. As 
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informações obtidas foram transformadas em médias e verificado a melhora na qualidade das 

respostas dos alunos assim como do conhecimento adquirido em relação ao tema abordado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados das oito perguntas feitas aos alunos do sétimo ano, observa-se 

que a média de acertos aumentou consideravelmente -senão totalmente- quando comparada 

com o primeiro momento, onde os alunos ainda não haviam tido contato com os recursos 

metodológicos envolvidos no trabalho (Tabela 1). 

Tabela 1. Resultados quantitativos sobre resposta dos alunos do Sétimo ano sobre perguntas 

realizadas antes e depois da aplicação dos recursos pedagógicos 

   Resultado (%)  

Perguntas aos alunos Antes  Depois  

 Erros Acertos Erros Acertos 

1-Qual a diferença entre a classe insecta 

e aracnídea? 

80 20 0 100 

2-Cite duas características da classe 

aracnídea? 

90 10 0 100 

3-Dê dois exemplos de aracnídeos 90 10 20 80 

4-Identifique cada figura como 

aracnídeo ou inseto 

90 10 48 52 

5-Qual o hábitat dos aracnídeos? 20 80 8 92 

6-De que os aracnídeos se alimentam? 50 50 8 92 

7-Os aracnídeos possuem peçonha 

(glândula de veneno)? 

100 0 0 100 

8-Aracnídeos transmitem doenças? 70 30 8 92 

9-Todos os aracnídeos possuem/tecem 

teia? 

94 6 8 92 

10-Qual a importância de se estudar os 

aracnídeos? 

24 76 8 92 

Fonte: Autor (2014) 

No entanto algumas perguntas mostraram que ainda houveram dúvidas entre os alunos 

sobre este assunto. Ao analisar a pergunta 3 (Dê dois exemplos de aracnídeos), observa-se que 

o nível de acerto aumentou de 10% para 80%, bem como o erro ainda alcançou 20%. Na 

pergunta 4 (Identifique cada figura como aracnídeo ou inseto) também houve aumento no 
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nível de acerto dos alunos, mas o nível percentual de erro também permaneceu alto de 90% 

para 48%. Estes resultados demonstram que os alunos têm dificuldade em aprender sobre o 

tema “os aracnídeos” e que são necessárias abordagens metodológicas, afim de que o nível de 

aprendizado seja maior. Segundo Jotta et.al. (2007), em várias culturas (o Brasil está incluso) 

o termo inseto é usado para classificar animais que não são deste grupo. Isso pode ser uma de 

muitas causas que envolvem o não entendimento de alguns alunos sobre o assunto. 

Jotta et al. (2007) também salienta que pesquisas como esta, de grupos isolados, não é 

de fácil compreensão. Por fazer parte de um sistema conceitual mais abrangente, o aluno tente 

a confundir informações e por isso acaba utilizando conhecimento empírico afim de julgar o 

assunto (Tabela 2). 

Por outro lado, pode-se observar a eficácia do trabalho ao serem analisadas respostas 

de outras perguntas, como a pergunta 7 (Os aracnídeos possuem peçonha (glândula de 

veneno). Verificou-se que os alunos passaram de 100% de erro para 100% de acerto. Isso 

indica que antes os alunos utilizavam o conhecimento empírico para responder as questões 

(Tabela 2), mas que depois de apresentado a eles, o conhecimento científico, estes passaram a 

conceituar de maneira clara, pontos antes obscuros.  

Outros autores utilizam temas de zoologia (CARDOSO et. al, 2013; LIMONI; SILVA, 

et al., 2012.), onde fizeram abordagens que facilitassem o aprendizado do aluno. Tomando 

como base trabalhos como esses é que este trabalho foi desenvolvido para que o aluno tenha o 

aprendizado facilitado ao estudar sobre os aracnídeos  

O trabalho também possibilitou a observação do tipo de conhecimento que o aluno 

utilizou para responde as questões no primeiro momento onde não houve contato com o 

recurso metodológico e no segundo momento, depois ter tido contato com o recurso 

pedagógico (Tabela 2). 

Tabela 2. Resposta qualitativa dos alunos do sétimo ano quanto ao uso do conhecimento (empírico e 

Científico) na avaliação dos recursos pedagógicos utilizados. 

   Uso do conhecimento 

Perguntas aos alunos Antes  Depois 

1-Qual a diferença entre a classe insecta 

e aracnídea? 

Empírico Científico 

2-Cite duas características da classe 

aracnídea? 

Empírico Científico 

3-Dê dois exemplos de aracnídeos Empírico Científico 
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4-Identifique cada figura como 

aracnídeo ou inseto 

Empírico Científico 

5-Qual o hábitat dos aracnídeos? Empírico Científico 

6-De que os aracnídeos se alimentam? Empírico Científico 

7-Os aracnídeos possuem peçonha 

(glândula de veneno)? 

Empírico Científico 

8-Aracnídeos transmitem doenças? Empírico Científico 

9-Todos os aracnídeos possuem/tecem 

teia? 

Empírico Científico 

10-Qual a importância de se estudar os 

aracnídeos? 

Empírico Científico 

Fonte: Autor (2014) 

 Observou-se que o conhecimento empírico (conhecimento prévio) foi utilizado por 

todos no primeiro momento onde ainda não haviam tido contato com os recursos 

pedagógicos.  

 Para Lepienski, Pinho, 2013, as mídias influenciam as concepções das crianças. Isso 

não garante que essas concepções construídas estejam embasadas em conhecimento científico. 

 O conhecimento científico só foi utilizado depois que os alunos tiveram contato com 

os recursos pedagógicos envolvidos no trabalho, e o alcance do conhecimento científico foi 

total entre os alunos (Tabela 2).  

 Em relação a avaliação dos recursos pedagógicos utilizados os alunos 

responderamquando questionados sobre o tempo utilizado para o desenvolvimento do método 

(5 aulas), 70% dos entrevistados disseram que este foi suficiente. No entanto 30% disseram 

que o tempo deveria ser estendido para que as informações fossem vistas de maneira mais 

lenta. Como já era esperado, alguns alunos tiveram dificuldade ao aprender o assunto, em 

relação aos demais alunos da classe, acredita-se que seja normal esta diferença de nível de 

aprendizado dentro da sala de aula, necessitando que o professor possa estar atento para 

reduzir essa desigualdade. 

 Quando os alunos foram questionados sobre   as imagens utilizadas. Todos os alunos 

disseram que as imagens eram boas, facilitando a ideia das características gerais e das ordens 

de aracnídeos estudados. 
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 Quando foi pedido que os alunos avaliassem a apostila produzida, todos disseram que 

ela foi bastante clara ao abordar o assunto. Pois, segundo estes, a explicação conceitual (texto) 

e as imagens deixaram o assunto mais esclarecido. 

 A maioria dos entrevistados (80%) disse que aulas práticas devem, sim, ocorrer com 

maior frequência. Conversando informalmente com alguns destes alunos, descobriu-se que 

alguns sequer haviam tido aula prática em sala, ou fora dela, durante sua vida escolar. No 

entanto, os 20% dos entrevistados restantes, disseram que não há necessidade de aulas 

práticas. Autores como Silva (2012), Cardoso et al (2013) relatam que atividades práticas 

levam a um processo de aprendizagem mais envolvente e significativa. O que leva a crer que 

os alunos contrários a aulas práticas simplesmente não têm interesse no assunto. 

 Ao avaliar os espécimes utilizados durante a prática de identificação 80% dos 

entrevistados classificou como ótima e 20% como boa. Levou-se em conta o estado de 

conservação do material e a clareza das características de cada espécime (quanto maior o 

espécimel, mais fácil identificar sua estrutura corporal e características peculiares). 

 Os alunos puderam fazer críticas sobre o método utilizado para a prática e sugerir 

melhorias para a mesma. 50% dos entrevistados disseram que tais práticas devem ser 

realizadas ao menos uma vez por mês 20%  alertaram para o tempo de atividade, dizendo que 

este deveria aumentar para melhor fixação do assunto estudado. E 30% dos estudantes 

disseram que seria bem melhor ter mais imagens que ilustrassem o assunto. 

 Quando questionados sobre o método aplicado ter facilitado de alguma maneira o 

aprendizado, todos responderam que a os recursos utilizados favorecem o aprendizado e com 

diferentes respostas explicando o porquê, como se observa 20% dos entrevistados disseram 

que a utilização de imagens e explicações boas foi essencial para melhor entendimento do 

assunto. Outros 20% disseram que aulas práticas podem aumentar o entendimento do assunto. 

10% que o método os ajudou a compreender que escorpiões são aracnídeos. Outros 10% 

afirmaram que estudando coisas na prática podem aprender mais do que se fossem estudar 

apenas na teoria. E o último grupo de 10% de entrevistados relatou que consegue prestar mais 

atenção nas aulas, se estas envolvem prática. Por fim, 20% não explicaram o motivo que fez 

seu aprendizado ser facilitado. 

 Ao serem questionados sobre trabalhar com espécies endêmicas, 40% dos 

entrevistados disseram que isso é interessante por que propícia o conhecimento de espécies 

diferentes e pouco conhecidas. 20% afirmaram ser interessante trabalhar com espécies de 
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nossa Região. Por fim, 40% disseram ser interessante trabalhar com espécies endêmicas, mas 

não explicaram o motivo.  

4. CONCLUSÕES 

A produção deste trabalho foi muito enriquecedora, já que possibilitou conhecer a 

realidade dos alunos que, muitas vezes, sentem dificuldade de aprender certo assunto, neste 

caso sobre os aracnídeos. O uso de recursos pedagógicos como a chave dicotômica e os 

espécimes em meio líquido mostrou-se de grande valor, já que isso possibilitou aos alunos a 

facilitação de seu aprendizado.  

Foi observada a mudança de conhecimento que o aluno utilizou para responder as 

perguntas antes e depois de aplicados os recursos pedagógicos. O conhecimento prévio, 

identificado como empírico, foi deixado de lado e passou-se a utilizar, pelos alunos, o 

conhecimento científico baseado em informações dadas nas aulas. 

Também notou-se que um pequeno número de aluno não alcançou o rendimento 

esperado, isso aponta que este tipo de trabalho deve ter tempo expandido quando for aplicado. 

Deste modo, é possível concluir que o trabalho realizado pode ser utilizado como modelo para 

diversificar as aulas dadas pelos professores. Além de servir de parâmetro para trabalhar 

assuntos que não incluam aracnídeos. 
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RESUMO  

 

É comum nas vias pavimentadas da cidade de Belém afundamento da pista e posterior 

abertura de cratera, gerando transtornos e insegurança no trânsito. A origem desses defeitos 

em sua maioria parece estar relacionada aos rompimentos de tubulações sob a via, em geral de 

água, e a ação erosiva no subleito do pavimento que passa a ocorrer devido a sua composição 

sedimentar friável, típica do manto de intemperismo amazônico. O equipamento geofísico 

Radar de Penetração do Solo (GPR) possibilita coletar dados que indiquem presença de água 

nas camadas subsuperficiais do asfalto. Isso é possível devido à alteração do padrão de 

reflexão dos pulsos eletromagnéticos emitidos pelo equipamento, os quais são modificados 

quando da presença de água (forte reflexão). Os resultados desta investigação mostraram que 

o padrão de reflexão da área subjacente ao trecho do pavimento investigado estava 

comprometido por infiltração. Apesar da umidade da região e do manto de intemperismo ser 

rico em argila, que impedem a penetração dos pulsos eletromagnéticos, o GPR fornece 

informações úteis para a profundidade de interesse. As informações obtidas poderiam 

direcionar a manutenção ou reparo da via, com o mínimo de intervenção no trânsito bem 

como antes de seu desmoronamento. 

 

Palavras-chave: GPR. Erosão. Geofísica Urbana. Geofísica Ambiental. Pavimento Asfáltico.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Geofísica Ambiental. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de belém apresenta recorrência de problemas relacionados aos afundamentos 

da pista e posterior abertura de crateras, o que causa transtornos e insegurança ao trânsito. 

Esses defeitos têm sido reportados pelos órgãos competentes, por exemplo a Secretaria de 

Saneamento (SESAN) como resultado de rompimento de tubulação do sistema de drenagem 

ou de abastecimento de água. Mesmo com os devidos reparos e manutenção, o problema é 

recorrente, surgindo muitas vezes, alguns dias depois. Na região amazônica, em especial na 

cidade de Belém, as chuvas são diárias e torrenciais, o que rapidamente leva à saturação do 

sistema de drenagem, fuga de água pelas conexões e a subsequente erosão no subleito do 
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pavimento devido a sua composição sedimentar friável, típica do manto de intemperismo 

amazônico. O colapso das galerias é frequente e, no estágio final, gera buracos ou mesmo 

crateras no pavimento asfáltico. Neste trabalho mostra-se resumidamente resultado de 

experiência com o Radar de Penetração do Solo, mais comumente conhecido como GPR (do 

inglês Ground Penetrating Radar), para investigação de pavimento,como uma forma rápida e 

de baixo custo para um diagnóstico inicial não invasivo e nem destrutivo do meio.  

O GPR é usado em investigações do meio ambiente, geotécnicas, arqueológicas, entre 

muitas outras (Jol, 2009). O método é amplamente empregado em estudos de pavimentos em 

diversos países, tanto para controle de qualidade como para detecção de problemas nas 

camadas subjacentes ao pavimento (por exemplo: Hugenschmidt , 1998; Hickman et al, 2000; 

Lenngren et al, 2000; Lahouar & Al-Qadi, 2008). Esta é uma das primeiras investigações, se 

não a primeira, a ser realizada na Amazônia para investigação de erosão abaixo de pavimentos 

e foi motivada para o teste da eficácia do equipamento em ambiente amazônica, ou seja, de 

elevada umidade e presença de manto de intemperismo rico em argila que atenuam o sinal 

GPR, reduzindo sua profundidade de penetração. 

2. METODOLOGIA 

 GPR é um método geofísico de propagação e registro de pulsos eletromagnéticos com 

frequências em geral na faixa de 10 MHz e 2,5 GHz (Saarenketo, 2006). Os pulsos registrados 

são exibidos na forma de onda, com a amplitude e o tempo decorrido entre a transmissão e a 

reflexão. Diferenças nas propriedades elétricas do meio como a permissividade e a 

condutividade elétrica alteram a forma do pulso propagante, possibilitando caracterizar 

diferentes meios. As variações nas propriedades elétricas são controladas principalmente pelo 

conteúdo de água: o aumento do conteúdo de água causa aumento na amplitude das reflexões 

(Davis and Annan, 1989). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área de estudo comporta sob o pavimento uma galeria de drenagem formada por 

tubulações de manilhas de concreto de cerca de 1 m de comprimento, vedadas com cimento. 

Além da galeria principal, conexões fazem o escoamento da superfície para a galeria. 

Os dados são de um trecho da Travessa Mauriti, entre a Avenida João Paulo II e 

Passagem São Pedro (Figura 1), usando o SIR System 3000 da Geophysical Survey Systems 

Inc (GSSI), com antena de frequência de 400 MHz, de propriedade da Faculdade de Geofísica 

da UFPA. Foram feitas cem linhas transversais à pista de 13 m de largura, espaçadas de 0,5 
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m, cobrindo área de cerca de 650 m2, seis perfis longitudinais, com 85 m de extensão e nove 

linhas transversais sobre trecho com afundamento da pista. Parâmetros do levantamento como 

incremento do registro do traço e número de amostragem foram, respectivamente, 0,02 m e 

1024 traços por registro. 

Figura 1 – Imagem de satélite da área do levantamento 

 

 
 

 

Figura 1 – Mangal das Garças. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GoogleEarth ®, 2011. 

A conversão de tempo em profundidade foi feita com velocidade de 0,1 m/ns, valor 

obtido por meio de ajuste de hipérboles de difração e que recuperou a profundidade da 

tubulação situada em torno de 0,6-0,8 m nas primeiras linhas coletadas – como observado no 

poço de visita localizado no centro da pista. 

Os radargramas transversais apresentam no centro da pista refletores de grande 

contraste de amplitude e reflexões múltiplas, que coincidem com os limites da tubulação 

(Figura 2). 

Essas reflexões formam hipérboles irregulares e descontínuas, o que pode indicar 

comprometimento das camadas do pavimento (zona dentro dos retângulos da Figura 2). Há 

também fortes reflexões nas vizinhanças dos refletores da tubulação. Essas reflexões podem 

indicar mudança de materialconstituinte ou de saturação. Este último é o caso mostrado na 

Figura 2a, entre 0 e 4 m, onde há a conexão da tubulação à boca de lobo disposta na lateral da 

rua, revelando provável vazamento que satura os sedimentos ao redor. 

O padrão desordenado é ainda maior em certos trechos (Figura 3). Possivelmente 

reflete movimentação, escavação ou substituição de material em consequência de erosão. 
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Além disso, é notória a descontinuidade superficial das reflexões geradas pelos 

consertos (Figura 3). 

A partir de cerca de 1,2 m de profundidade, o sinal encontra-se por demais atenuado 

como reflexo das características do terreno. 

Figura 2 – Fortes reflexões no meio da pista coincidem com os limites da tubulação. 

  

 
 

 

Figura 1 – Mangal das Garças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Áreas tracejadas nos radargramas mostram correlação com o 

afundamento visivel na superfície da pista. 

  

 
 

 

Figura 1 – Mangal das Garças. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Ainda que a penetração do sinal seja pequena (1,2 m), os radargramas mostraram-se 

de grande utilidade. Destaca-se a resposta da tubulação (hipérboles) clara e sua irregularidade 

e descontinuidade reveladoras da situação do terreno bem como reflexões em suas 

vizinhanças, sugestivas de vazamentos a serem investigados. 

Os resultados mostram que o GPR pode ser uma ferramenta valiosa para prevenção e 

diagnóstico de problemas em pavimentos, fornecendo resultados que poderão ser 

confrontados com resultados de outros ensaios. O caso da Mauriti é comum em vias 

pavimentadas de muitas cidades brasileiras. O carreamento de materiais pela água infiltrada 

nos pavimentos leva, em última instância, ao solapamento do asfalto. Ainda que o problema 

seja bem conhecido pela parte técnica responsável pela manutenção das vias, uma 

metodologia indireta como o GPR pode direcionar plano de recuperação mais específico, 

rápido, eficaz e barato, sem ser nem invasivo e nem destrutivo do meio. 
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RESUMO 

Esteartigo teve por foco desenvolver o processo de ensino-aprendizagem junto aos discentes 

cegos e com baixa visão através da utilização dos mapas táteis, no ensino fundamental.Sendo 

assim, é importante entender o processo de inclusão destes alunos nas classes comuns da 

Educação Básica. Tendo em vista, que o docente de Geografia  possa utilizar em suas aulas novos 

métodos e recursos didáticos apropriados as necessidades dos deficientes visuais, como exemplo 

dos mapas táteis. De acordo com as legislações vigentes é de suma importância incluir no processo 

pedagógico novos métodos de ensino voltados para as suas limitações, vale preconizar que todas 

as pessoas, independentemente de suas condições físicas ou mentais, têm o direito ao acesso à 

educação formal pública e gratuita. Contudo, foi realizado uma pesquisa qualitativa de campo 

com docentes em uma escola especializada ao atendimento aos alunos cegos e com baixa 

visão, afim de corroborar para que haja uma aprendizagem mais  significativa, e por fim 

aprimorar este processo de ensino entre alunos e professores. 

 

Palavras-chave:Ensino de Geografia. Alunos deficientes visuais.Mapas táteis. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este artigo tem como objetivo conhecer melhor a realidade dos alunos 

deficientesvisuais ou de baixa visão,equaisseriam estesrecursosdidáticos e metodológicos 

que os docentes utilizamnoensinodeGeografia em sala de aulaparaos discentes. Houve um 

interesse em desenvolver esta temática em sala de aula devido as necessidades que 

percebemos no Instituto José Alvares de Azevedo, onde estes discentes têm a dificuldade 

para o processo de ensino-aprendizagem de aprender os métodos cartográficos que são 

utilizados nas escolas. Conforme a citação abaixo. 

 

A cartografia é o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e 

artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de documentos e 

dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas e outras formas de 

representação, bem como no seu emprego pelo homem. Assim a cartografia é uma 

ciência, uma arte e uma técnica (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 39). 

 

Neste sentido podemos compreender, que o processo de ensino-aprendizagem da 

cartografia, se torna um conjunto de operações, logicas e matemáticas, sendo que, o 

professor, deve trabalhar este ensino buscado sempre métodos facilitadores, que venham 

ajudar para a construção do conhecimento cartográficos dos discente, sendo que, os mesmos 

devem utilizar de maneira clara e objetiva, para que haja um melhor desenvolvimento afim de 

facilitar á aprendizagem dos alunos. Contudo, o processo de inclusão dos alunos deficientes 

visuais ou com baixa visão nas escolas regulares, houve o interesse e a necessidade d eestudar 

as práticas de ensino de Geografia para os discentes que estão estudando em classes comuns, 

com alunos regulares que não apresentam nenhuma especificidade física ou mental, e de que 

maneira os docentes lidam com a situação de ensinar os conteúdos geográficos para estes 

alunos e os demais em sala de aula. 

Neste sentido, como podemos melhorar o processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia para os alunos cegos e de baixa visão? A leitura de um mapa exige que o 

indivíduo utilize sua visão para que haja uma melhor e compreensão e entendimento do 

espaço e as informações contidas nele.Contudo, podemos perceber que a maioria dos alunos não 

consegue compreender o que está representado no mapa devido à dificuldade de compreensão 

gerando assim a falta de alfabetização cartográfica para os mesmos. Já o aluno cego ou com 

baixa visão esse processo se torna mais difícil a ser trabalhado pelos docentes devido à falta 
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utilização de métodos de ensino que possam viabilizar um melhor entendimento desses 

alunos para as questões voltadas a Geografia e o ensino da cartografia. 

 O desenvolvimentodo mapatátilqueéuma metodologia daCartografiaque vem para 

colaborarcom processo de aprendizagem, tem como objetivo a elaboração e representações 

cartográficas de tal forma que um aluno cego e de baixa visão possa compreender suas 

informações. Com isso, o processo de e ensino e aprendizagem da Geografia e cartografia de 

maneira mais simplificada tem por finalidade fazer que os discentes possam compreender e 

analisar melhor os elementos geográficos,  físicos e humanos que ocorrem no espaço. 

Nestesentido,esta pesquisa tem por objetivo investigar se é fundamental ou não que os 

docentes utilizem recursos didáticos diferenciados para que os alunos cegos ou com baixa 

visão possam utilizar os mapas táteis, e se estes auxiliam ou não na compreensão dos 

conteúdos geográficos.  

O material gráfico disponível para pessoas com deficiência visual é muito limitado, 

o que tem comprometido a percepção do ambiente e o ensino dos conceitos 

espaciais. Os mapas e gráficos armazenam informação espacial abstrata e 

estruturada e devem ser considerados instrumentos indispensáveis ao aprendizado 

dos temas relacionados com o ambiente, o território e a Geografia como um todo. O 

mapa fornece uma perspectiva simultânea de uma área e organiza o conhecimento 

espacial, expressando relações (ALMEIDA, 2011, p.119-120) 

  

Assim sendo o mapa tátil como recurso pedagógico de ensino poderá trazer para o 

alunos cego ou de baixa visão benefícios onde que, o mesmo com o auxílio do professor 

entendera respectivas temáticas relacionadas ao espaço geográfico, ou seja, concordando com 

o autor os mapas são instrumentos indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem da 

geografia, tendo em vista que o mapa tátil pode ser definido da seguinte maneira: A 

Cartografia Tátil pode ser definida como a ciência, a arte e a técnica de transpor uma 

informação visual de tal maneira que resulte em um documento que possa ser utilizado por 

alunos com deficiência visual. CARMO (2009, p.52), assim sendo de acordo com a autora o 

mapa e um documento que precisa ser utilizado pelo aluno com deficiência visual, contudo 

VENTORINI (2009, p.38) ressalta que a primeira experiência com desenho de mapas táteis 

foi realizada em 1837, nos Estados Unidos, onde Samuel Gridley publicou um Atlas Tátil.  

No Brasil a primeira tese de doutorado na temática foi defendida por Vasconcellos 

(1993), intitulada Cartografia e o Deficiente Visual: uma avaliação das etapas e uso 
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do mapa. Este trabalho teve suma importância nadivulgação da Cartografia Tátil no 

Brasil, estimulando outros pesquisadores a iniciarem estudos na temática. 

 

Sabemos que os métodos de ensino para um aluno com deficiência precisa ser prepara 

e elaborado com o propósito de gerar algum tipo de significado para o discente obter a 

habilidade de compreender os conteúdos de geografia, contudo sabemos também que o 

trabalho sobre inclusão e um desafio, contudo é direito do aluno com deficiência receber o 

processo educacional como regido na da constituição federal de, 1988, Art. 205. “À educação 

é direito de todos e dever do Estado e da família” e sobre educação especial Segundo o Art. 

58, e discorrido como:entende – se por educação especial, para os efeitos desta lei a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais (LDB,1996). Portanto a educação está 

prevista em lei para pessoas como deficiência, no entanto as práticas pedagógicas de ensino 

ainda precisam estar de acordo com a necessidade do aluno, assim como os métodos utilizado 

para o processo de ensino e aprendizagem do mesmo acreditados que que os mapas táteis são 

um dos métodos que o professor pode utilizar em sala de aula para tornar o processo de ensino 

e aprendizagem da geografia e cartografia de maneira mais simplificada para o aluno cego ou 

de baixa de visão.  

O objetivo geral deste projeto foi desenvolver o processor de ensino e aprendizagem 

da cartografia para os alunos cegos e de baixa visão, a partir da utilização de mapas táteis 

como metodologia de ensino, a fim de proporcionar melhores habilidades para o 

entendimento do aluno sobre á representação do espaço geográfico.   

Os objetivos específicos foram definir os conceitos sobre a disciplina de geografia na 

perspectiva da alfabetização cartografia, aos alunos cegos e de baixa visão no Instituto José 

Alvares de Azevedo; proporcionar a aproximação dos discentes portadores de necessidades 

especiais no ensino da cartografia com a utilização com métodos específicos, como mapas; 

elaborar os mapas táteis como método de alfabetização cartográfica aos alunos cegos e de 

baixa visão.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O método de análise para a posterior implantação deste projeto foi baseado em entrevistas 

com os professores desta escola, sobre a temática da importância dos mapas táteis como 

metodologia de ensino para alunos cegos e com baixa visão. Observou-se que os docentes da 

escola eram os inteirados a respeito das características de aprendizagem dos alunos e que 
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podiam junto conosco elaborar uma forma de apresentação do nosso projeto para com os 

discentes, de forma harmônica e didática e atender as necessidades dos alunos de forma geral.  

Foram feitas três visitas a esta unidade de ensino, onde que, na primeira visita 

conhecemos as instalações físicas, e organização da gestão administrativa.  Na segunda visita 

tivemos uma conversa com os professores e o responsável administrativo que se encontrava 

no momento na unidade escolar do turno da manhã e tarde e estes falaram como era o cuidado 

em se lidar com alunos cegos ou de baixa visão e como poderíamos discorrer da metodologia 

a ser empregada com os mesmos, sendo que para alguns discentes o seu estado é muito 

limitado, o que poderia trazer resultados não esperados, mas que de forma geral a ideia de 

apresentar um trabalho desta alçada seria muito louvável, porque, segundo os docentes, 

constituiria uma forma deles saírem da aprendizagem corriqueira e se distraírem aprendendo e 

brincando com métodos de ensino-aprendizagem.   

O terceiro encontro foi com alguns professores do turno da tarde que falaram sobre a 

experiência de estarem ali com os discentes, e que o relacionamento destes profissionais é de 

cunho afetivo por se envolverem com os mesmos, assim estes preferem lidar com os discentes 

com necessidades especiais que os do ensino regular que são ditos como alunos sem nenhuma 

deficiência. Portanto foram acertados com os docentes alguns ajustes na estrutura de 

apresentação do projeto, ficando a responsabilidade junto com o apoio do corpo técnico e 

profissional da escola, a realização do projeto foi no dia 24 de Setembro de 2015, em uma 

quinta-feira, por ser um dia que foi acordado com os docentes e discentes para a realização do 

projeto que teve como proposta a utilização dos mapas táteis como metodologia de ensino 

para os alunos cegos e de baixa visão no Instituto José Alvares de Azevedo, contudo com o 

objetivo de reforçar as práticas pedagógicas de ensino para estes alunos e trazer até eles a 

construção do conhecimento sobre cartografia. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sendo assim, o objetivo geral que foi de desenvolver um projeto-ação de ensino viável 

para a educação de alunos cegos e de baixa visão, foi alcançado todos os objetivos específicos 

de apresentar aos docentes e discentes sobre a importância deste projeto-ação; e de orientar os 

alunos sobre como eles podem ter um método de ensino-aprendizagem diferente do comum 

podendo assim ajudar e facilitar esse aprendizado onde foram alcançados. Além de 

demonstrar à importância dos mapas táteis na comunidade escolar, para a consciência de 

todos.   
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Acredita-se que este projeto veio colaborar em uma perspectiva educacional voltada 

para o aprendizado dos cegos e pessoas com baixa visão. A avaliação dos discentes 

elaboradores deste projeto foi de desmistificar o fato de pessoas com necessidades especiais 

não poderem ter uma aula dinâmica e com novos métodos de ensino que possam facilitar o 

ensino-aprendizagem dos mesmos. Aos futuros docentes fica a direção de que a educação é 

capaz de libertar pessoas de seus pensamentos outrora ultrapassados. E fica a certeza que este 

projeto irá adiante nesta instituição de ensino pelos professores como uma forma a mais de 

incentivar a todos.  

4. CONCLUSÕES 

Sendo assim, o objetivo geral que foi de desenvolver um projeto-ação de ensino viável 

para a educação de alunos cegos e de baixa visão foi alcançado, assim como, todos os 

objetivos específicos de apresentar aos docentes e discentes sobre a importância deste projeto-

ação; e de orientar os alunos sobre como eles podem ter um método de ensino-aprendizagem 

diferente do comum podendo assim ajudar e facilitar esse aprendizado onde foram 

alcançados. Além de demonstrar à importância dos mapas táteis na comunidade escolar, para 

a consciência de todos.   

Acredita-se que este projeto veio colaborar em uma perspectiva educacional voltada 

para o aprendizado dos cegos e pessoas com baixa visão, proporcionando a construção do 

conhecimento dos mesmo sobre o ensino da cartografia com a utilização dos mapas táteis em 

sala de aula. A avaliação dos discentes elaboradores deste projeto foi de desmistificar o fato 

de que pessoas comnecessidades especiais não poderiam ter uma aula dinâmica e com novos 

métodos de ensino que possam facilitar o ensino-aprendizagem dos mesmos. Aos futuros 

docentes fica a direção de que a educação é capaz de libertar pessoas de seus pensamentos 

outrora ultrapassados. E fica a certeza que este projeto irá adiante nesta instituição de ensino 

pelos professores como uma forma a mais de incentivar a todos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda um diagnóstico simplificado dos impactos socioeconômico da 

produção pecuária bovina em assentamentos do município de Conceição do Araguaia-Pará. 

Pois, é sabido que a pecuária é um ramo econômico que afeta vários segmentos tais como: 

econômico, ambiental, e social.  A partir da caracterização do local, avaliou-se a 

implementação de manejos e atividades técnicas na produção pecuária bovina. Os motivos 

pelos quais os assentados criam os animais estão relacionados com a maior poupança e 

liquidez que estes sistemas produtivos permitem, oferecendo maior garantia (segurança 

alimentar) para a manutenção das famílias. Há uma correlação direta entre a criação desses 

animais e a qualidade de vida das famílias representada pela maior disponibilidade de renda 

que leva a aquisição de bens duráveis e consumo de alimentos. A pesquisa possuiu caráter 

exploratório, com abordagem qualitativa e coleta de dados bibliográficos e documentais. Os 

dados foram obtidos através de questionários socioeconômicos e visitas de campo para 

realizar a coleta das informações. Após a visita de campo adquirimos um conhecimento sobre 

a formação produtiva e econômica da pecuária bovina, as práticas de manejo utilizadas e 

sugerimos possíveis técnicas a serem adotadas na produção animal nos assentamentos, de 

acordo com a realidade do assentamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

As áreas de assentamento se tornaram um dos principais elementos do mundo rural 

na Amazônia Legal, representando quase um terço das terras usadas e quase 74% dos 

estabelecimentos rurais. Esses números, no entanto, seriam mais expressivos se cada lote 

correspondesse de fato a um estabelecimento agrícola. Na realidade, é sabido que existem 

processos de concentração fundiária em várias áreas do INCRA (LUDEWIGS et al., 2009), 

bem como abandono de lotes e dificuldade de ocupar todos os lotes criados nos assentamentos 

(LE TOURNEAU; DROULERS, 2001).  

A sua importância real deve, portanto, ser relativizada. Feita essa ressalva, cabe 

assinalar que o peso dos assentamentos em algumas áreas é considerável, uma vez que eles 

costumam se concentrar em zonas como, por exemplo, o Sudeste do Pará, como assinalam 

Heredia et al. (2003). 

A proposta deste trabalho é realizar no Projeto de Assentamento CANARANA, o 

levantamento dos principais problemas e entraves na Cadeia produtiva da pecuária bovina, 

visando nortear ações a serem desenvolvidas para melhoria do meio ambiente e diminuição 

dos custos com a produção animal.  

A implantação de grandes projetos criou um novo modelo de relação social no 

campo baseado na contratação de camponeses para trabalhos assalariados em contraposição 

ao modelo vigente baseado na agricultura familiar.  

Com a ampliação do número de assentamentos rurais implantados sob diversas 

perspectivas e agências, o conjunto de pesquisas, relatórios e projetos de intervenção 

orientados à análise e planejamento dessas experiências aumentou 

significativamente. Na Amazônia, a pecuária tem se expandido com grande rapidez, 

com a contínua incorporação de áreas de pastagens, decorrente da abundância de 

terra, especificadamente o Estado do Pará, que se destaca no cenário nacional com 

exuberante potencial agropecuário, com um rebanho superior a 16 milhões de 

cabeças de gado bovino. O sistema de pastagens constitui a base de sustentação da 

produção pecuária na região Amazônica, pois representa uma fonte de alimento de 

menor custo para o rebanho (TORRAND; VEIGA, 2003).  

Com isso, iniciou-se um processo de pecuarização nos assentamentos de reforma 

agrária do sul do Pará com a pastagem ocupando áreas até pouco tempo tidas como devolutas 

pelo estado.  

Admite-se que esse processo traz algumas vantagens para os assentados, sendo a 

principal delas a acumulação de riqueza sob a forma de carne bovina, além de possuir uma 
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grande liquidez quando comparada com os produtos agrícolas tendo como consequências 

desse processo, impactos sociais e econômicos no mercado local. 

O município de Conceição do Araguaia é marcado historicamente por um processo 

de conflitos territoriais, originando mortes e grilagem de terras. Em virtude dessa 

problemática desencadeou-se o processo de reforma agrária na região que deu origem aos 

PAS, projetos de assentamentos, que levou há um grande numero de assentados na região. 

Apesar da inconsistência das políticas governamentais para os assentamentos a curto 

e a médio prazos, o acesso à terra permite uma reorganização social dessas famílias 

de trabalhadores rurais, por dois fatores: a) a abertura de um espaço para a 

construção habitacional; e b) o aumento na disponibilidade familiar de alimentos por 

meio da prática do autoconsumo. Entretanto, é evidente que a renda monetária 

agropecuária constitui o principal objetivo dessas famílias, cuja idade dos titulares, 

como foi visto, não permite atualmente, em sua grande maioria, a aposentadoria pela 

previdência social. A atividade que mais intensamente e frequentemente permite a 

essas famílias atingir um padrão de vida que as coloque claramente em uma situação 

de não-pobreza é, portanto, a geração da renda agropecuária.Bergamasco (1997) 

Segundo Bergamasco, 1997 os assentamentos rurais brasileiros representam, sob o 

ponto de vista das famílias hoje assentadas, uma nova forma de produzir, um novo controle 

sobre o tempo de trabalho, a realização de atividades que até então não faziam parte de suas 

atribuições nas relações sociais anteriores. A redefinição das relações sociais em torno da 

posse da terra pode ser compreendida como ponto de partida na redefinição de um conjunto 

de outras práticas sociais. 

 O Pará é o maior produtor da região Norte do Brasil e o segundo principal da 

Amazônia Legal – o Mato Grosso lidera o rebanho nessa região. Em 2001 havia 11.046.992 

cabeças de bovinos no Pará e 51.689.034 na Amazônia Legal. O efetivo paraense atingiu 

18.063.669 animais em 2005 e nos dois anos seguintes, acompanhando um movimento 

conjuntural do país, caiu até o montante de 15.353.989 cabeças em 2007.  

2. METODOLOGIA 

2.1 ASPECTOS LOCAIS DA PESQUISA 

O presente estudo foi realizado no município de Conceição do Araguaia, localizado 

precisamente ao sudeste do estado, às margens do rio Araguaia, apresenta uma área territorial 

de 5.829 km², uma densidade demográfica de 7,4 hab/km² e uma população aproximada de 

45.557 habitantes, distribuídos entre zona urbana e rural (IBGE, 2010).  
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Conceição do Araguaia traz seus primeiros registros ligados ao período do Brasil 

Imperial, mais precisamente ao ano de 1888, quando o religioso francês frei Gil Vilanova 

chegou no local para catequizar os índios Kaiapó. Inicialmente, foi criado um posto de 

catequese que mais tarde foi crescendo a ponto de se tornar um movimentado povoado.  

Em 1908, o então governador do Pará, Augusto Montenegro, elevou o povoado à 

categoria de cidade para fazer frente às ameaças do estado de Goiás de anexar a área a seu 

território.  

O clima da região em questão é caracterizado AW, segundo a classificação climática 

de Köppen-Geiger, coordenada geográfica S 08º 15’08.0” e W 049º 15’ 30.4’’, sobre altitude 

média 172 m. Com precipitação média anual de 1723 mm e temperatura média anual 25,5 º C, 

conforme as normais climatológicas do INMET de 1960 a 1991.  

A atenção foi voltada para o Município de Conceição do Araguaia onde existe uma 

grande concentração de assentamentos com pequenas unidades produtivas que investem 

principalmente na criação de bovinos.  

Fonte: Google Maps (2015). 
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Este estudo teve como base a visita de campo e coletas de dados através de conversas 

com assentados e entrevistas semiestruturadas. A escolha da entrevista semiestruturada para 

formalizar o início da coleta de dados será de acordo com Trivinôes (1987), ser este um dos 

principais recursos que o investigador pode utiliza-se como técnica de coleta de informação: 

“Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa". 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 ASPECTOS PRODUTIVOS 

A estrutura familiar de produção não representa uma limitação ao desenvolvimento 

agrícola, mas ocorre a partir de uma lógica diferente, ou seja, na medida em que os âmbitos da 

satisfação, do desejo ou da subjetivação, que justificam a conduta dos agricultores, nem 

sempre atuam de forma dissociada como nos demais sistemas da sociedade moderna, 

Brandenburg (1999). 

Partindo dessas premissas o conhecimento de como é realizada a produção animal nas 

pequenas propriedades dos assentamentos será fundamental para nortear ações capazes de 

enriquecer as unidades produtivas, a fim de garantir a estabilidade nas produções ao longo do 

ano, bem como a conservação das produções existentes, reduzindo assim a necessidade de 

ampliação da exploração com abertura de novas áreas. As ações de intervenção só podem 

ocorrer a partir do momento que se tenha a ideia real dos fatos e fatores relacionados. 

          Os assentamentos tendem a promover um rearranjo do processo produtivo nas regiões 

onde se instalam muitas vezes caracterizada por uma agricultura com baixo dinamismo. A 

diversificação da produção agrícola, a introdução de atividades mais lucrativas, mudanças 

tecnológicas, refletem-se na composição da receita dos assentados afetando o comércio local, 

a geração de impostos, a movimentação bancária, etc., com efeitos sobre a capacidade do 

assentamento se firmar politicamente como um interlocutor de peso no plano local/regional. 

A formação e estruturação de assentamentos geram demandas que são capazes de 

mexer com a dinâmica do município. Em relação ao comércio local, por exemplo, essa nova 
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população movimenta seja o mercado ligado a bens de consumo próprio ou de insumos 

agropecuários (adubos, inseticidas, etc.) 

O crescimento da população municipal proveniente dos assentamentos pode acarretar 

consideráveis efeitos sobre a dinamização do comércio local, gerando aumento da 

arrecadação de impostos, etc. Influenciando uma preocupação por parte dos assentados em 

torno de infraestrutura e equipamentos sociais, uma vez que os assentados necessitam de 

escolas, postos de saúde, condições de transporte e escoamento da produção, etc. O que 

coloca os assentamentos numa relação direta com as autoridades públicas (locais, estaduais, 

federais).  

 

3.2 ASPECTOS ECONOMICOS 

 

A cadeia produtiva agropecuária, na busca de qualificar os seus produtos, pode 

representar o diferencial competitivo frente às constantes barreiras impostas garantindo a 

oferta de alimentos com qualidade, saudáveis e seguros para a sociedade brasileira.  

Em busca da tecnologia sustentável para o agronegócio, permite-se que a gerações de 

produtos tenham preços mais acessíveis podendo ter um aumento dos consumidores com 

garantia de segurança alimentar aliado ao respeito ao meio ambiente, promove melhorias no 

processo de produção e, paralelamente, da criação de estruturas e ferramentas para demonstrar 

que o processo produtivo atenda aos requisitos exigidos pelos mercados compradores. 

O aumento da preferência dos consumidores por produtos considerados menos 

agressivos ao meio ambiente atribui um desafio ao setor produtivo que busca cada vez mais 

práticas de não agressão ao meio ambiente. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho paraense 

está basicamente concentrado na região sudeste do estado, isto pode estar condicionado ao 

fato de que tais regiões foram as primeiras a serem exploradas pela ação extrativista das 

madeireiras e do garimpo. Após o processo extrativista, a pecuária tornou-se a melhor opção 

econômica da região.  

4. CONCLUSÕES  

Ao longo da pesquisa, obtivemos dados satisfatórios sobre o contexto dos entraves da 

cadeia produtiva no município bem como promover ações no âmbito de atender as 
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necessidades da sociedade rural como um todo, de forma direcionada a cerca da trajetória 

produtiva da pecuária de corte em Conceição do Araguaia. 

Entende-se  que desenvolvimento é um método multidimensional com repercussões 

nas dimensões social, política, econômica e ambiental, que deve permitir entre outras coisas, a 

ampliação do bem estar e da satisfação individual e coletiva, refletindo na melhoria das 

condições de reprodução e manutenção da vida com qualidade e possibilidades simples de 

escolhas, assim procuraremos resgatar um pouco do histórico de ocupação da região e a forma 

como têm sido pensadas e implantadas as políticas públicas, e a produção pecuária bovina  

desenvolvidas no município de Conceição do Araguaia. 
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RESUMO 

 

Mudanças no ambiente aquático podem refletir nas comunidades biológicas. O fitoplâncton é 

um bom indicador destas mudanças, pois sua estrutura, em termos de composição, 

diversidade, dominância, se modifica em função das condições do ambiente. O objetivo deste 

estudo é caracterizar a diversidade fitoplanctônica e sua variação espaço-temporal ao longo do 

porto de Belém (Pará, Brasil). As amostragens foram realizadas em dois pontos distribuídos 

ao longo do porto nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014. As 

amostras destinadas ao estudo qualitativo do fitoplâncton foram adquiridas através de arrastos 

horizontais na sub-superfície da água, com auxílio de rede de plâncton (45 m). Para a análise 

quantitativa e de clorofila-a, as amostras foram coletadas de forma direta e fixadas com 

solução de Lugol Acético e em conservadas em gelo, respectivamente. A comunidade esteve 

representada por 56 espécies, sendo a divisão Bacillariophyta a mais representativa tanto em 

riqueza quanto em densidade apresentando diferença significativa apenas entre os meses 

coletados. Na divisão Cyanophyta, foram identificados gêneros descritos como 

potencialmente tóxicos. A diversidade da área foi considerada baixa e a biomassa 

fitoplanctônica (clorofila-a) apresentou média de 6,34 µg.L-1. As diatomáceas são organismos 

importantes dentro do universo ficológico, pois apresentam ampla distribuição podendo 

ocorrer em diversos ambientes desde dulcícolas, estuarinos até marinhos. O levantamento 

realizado poderá ser útil para diagnosticar possíveis impactos ambientais e na biota local 

decorrentes das atividades portuárias desenvolvidas na região além do despejo de esgotos 

domésticos e industriais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Belém é banhada pelo rio Guamá que desemboca na Baía de Guajará, 

possuindo um sistema hídrico volumoso sendo extremamente importante em relação à 

captação e ao abastecimento de água da região metropolitana. Além disso, esses corpos 

d’água recebem os efluentes industriais e domésticos que são despejados em decorrência das 

atividades urbano-industriais da área e ainda transportam os poluentes e contaminantes 

(RAMOS, 2004). Aliado a isso o fato da fundação da cidade ter se desenvolvido nessa região, 

transformou a mesma no principal pólo econômico, social e industrial. Além disso, a 

atividade portuária desenvolvida no local e o constante despejo de efluentes domésticos e 

industriais propiciam a vulnerabilidade do ambiente diante das possíveis alterações no meio. 

Neste contexto, o estudo da comunidade fitoplanctônica torna-se relevante uma vez 

que estes organismos são fotossintetizantes, unicelulares ou coloniais podendo ser estudados 

tanto qualitativamente, abordando a taxonomia, quanto no aspecto quantitativo em relação à 

ecologia e aos padrões de distribuição espaço-temporal da comunidade (CALIJURI et al. 

2006). Alterações em qualquer um desses aspectos podem provocar o desaparecimento ou 

substituição das comunidades. Sendo assim, o objetivo deste estudo é caracterizar a 

diversidade fitoplanctônica e sua variação espaço-temporal ao longo no Porto de Belém (Pará, 

Brasil).  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo localiza-se na região de abrangência do Porto de Belém (Pará). As 

coletas foram realizadas nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014, 

em dois pontos, a jusante e a montante, do porto (respectivamente, ponto 1 e 2), nas marés de 

enchente e vazante. A referência do ponto 1 é o complexo turístico Forte do Castelo e do 

ponto 2, o complexo turístico Ver-o-rio. 

As amostras destinadas ao estudo qualitativo do fitoplâncton foram adquiridas 

através de arrastos horizontais, durante 3 minutos, na sub-superfície da água, com o auxílio 

de rede de plâncton (45 m). O material filtrado foi fixado em solução de transeau. No 

laboratório, as análises foram realizadas através da montagem de lâmina-lamínula e 

visualizadas em microscópio óptico acoplado a um sistema de captura de imagem. A 

identificação dos táxons foi realizada de acordo com literatura especializada.  

As análises quantitativas foram realizadas a partir das amostras coletadas de forma 

direta na sub-superfície da água, as quais foram fixadas em solução de lugol acético a 5%. 
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No laboratório, a determinação da densidade fitoplanctônica (ind.mL-1), foi realizada 

segundo a técnica Üthermol em câmaras de sedimentação, as quais foram observadas ao 

microscópio invertido (aumento de 400x). As amostras destinadas à quantificação da 

clorofila-a também foram obtidas através da coleta direta na água. No laboratório, as 

amostras foram filtradas com auxílio de bomba de vácuo e aparato para filtração e 

posteriormente, as concentrações de clorofila-a foram determinadas por espectrofotometria. 

A freqüência de ocorrência das espécies foi calculada segundo Mateucci e Colma 

(1982). A diversidade e equitabilidade das espécies foram baseadas nos índices de Shannon 

e Pielou.Todos os dados foram testados seguindo os preceitos estatísticos de cada teste.  

A análise de variância (ANOVA) e o teste de Kruskall-Wallis foram realizados para 

comparar os parâmetros biológicos entre os pontos de coleta, marés e meses. Em seguida foi 

aplicado um teste a posteriori para indicar as diferenças existentes entre as médias dos 

tratamentos utilizados na ANOVA. Para todos os testes foi utilizado o nível de significância 

de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O fitoplâncton da Zona Portuária de Belém esteve representado por 56 espécies, 

distribuídas em 4 divisões, 30 famílias e 38 gêneros (Gráfico 1). A divisão mais representativa 

foi Bacillariophyta com 27 táxons, seguida de Chlorophyta (16 sp.), Cyanophyta (12 sp.) e 

Dinophyta com apenas uma espécie. 

Gráfico 1 - Distribuição percentual das principais divisões da comunidade fitoplanctônica da Porto de 

Belém (Pará, Brasil), nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014. 

Bacillariophyta

48,21%
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28,57%
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Fonte: Cunha et al.(2015). 
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O menor número de espécies (12 spp.) foi registrado no ponto 2, na maré vazante do 

mês de dezembro/13, enquanto que o maior número foi observado no ponto 1, na maré 

vazante do mesmo mês (22 spp.) (Gráfico 2). 

Gráfico 2.- Riqueza de espécies da comunidade fitoplanctônica do Porto de Belém (Pará, Brasil), nos 

meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014. Legenda: ENC= enchente; VAZ= 

vazante. 
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Fonte: Cunha et al.(2015). 

 

O presente estudo apresentou baixa riqueza de espécies, quando comparado com 

outros trabalhos realizados Monteiro et al., 2009, para o Rio Guamá, Paiva et al. (2006) e 

Costa (2008), os quais registraram um total de 82, 116 e 173 táxons infragenérico, 

respectivamente. Tais resultados podem estar associados à malha utilizada para amostragem 

que no presente estudo foi de 45 µm e nos demais foram malhas de 64 e 65 µm, 

respectivamente. 

A comunidade fitoplanctônica do Porto de Belém foi categorizada com base no seu 

grau de ocorrência em: a- esporádica (16 spp.); b- pouco frequentes (29 spp.); c- frequentes (4 

spp.) e d- muito frequentes (7 spp.). As espécies Coscinodiscus sp., Cyclotella sp. e 

Monoraphidium arcuatum ocorreram em 100% das amostras. 

A densidade total da comunidade fitoplanctônica variou de 1,75 ind.mL-1 (ponto 2, 

maré vazante, junho/14) à 457 ind.mL-1 (ponto 2, maré enchente, setembro/13), com média de 

185,71 ± 135,38 ind.mL-1. 
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A divisão que mais contribuiu para a densidade total foi Bacillariophyta (95,62%) com 

densidades que variaram de 1,35 ind.mL-1 (ponto 2, maré vazante, junho/14) a 455 ind.mL-1 

(ponto 2, maré enchente, setembro/13). A divisão Chlorophyta teve uma representatividade de 

3,78% com densidades variando de 0,25 ind.mL-1 (ponto 1, maré enchente, junho/14) a 24 

ind.mL-1 (ponto 2, maré enchente, dezembro/13). Já a divisão Cyanophyta contribuiu com 

0,53% com valores de densidades oscilando de 0 a 4 ind.mL-1 (ponto 1, maré vazante, 

dezembro/13) (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Densidade fitoplanctônica das principais divisões da comunidade fitoplanctônica (ind.L-1) 

do Porto de Belém (Pará, Brasil), nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 

2014. Legenda: ENC= enchente; VAZ= vazante. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ENC VAZ ENC VAZ ENC VAZ ENC VAZ

Setembro/13 Dezembro/13 Março/14 Junho/14

D
e
n

si
d

a
d

e
 (

in
d

.m
L

-1
)

Pontos de Amostragem / Marés / Meses

Bacillariophyta Chlorophyta Cyanophyta Dinophyta Total

 

Fonte: Cunha et al.(2015). 

 

Não foram registradas diferenças significativas quando comparado a densidade com as 

marés (F=0,92; p> 0,05) e pontos amostrados (F= 0,001; p>0,05), porém houve uma diferença 

significativa entre os meses (H=9,41; p<0,05), sendo que o mês de junho/14 apresentou 

significativamente densidades menos elevadas do que o mês de dezembro/13. 

A dominância das diatomáceas no ambiente de estudo se assemelha aos resultados 

apresentados por Maia (2010) para a região portuária de Vila do Conde (Pará, Brasil). Sendo 

que essas algas são caracterizadas por apresentarem ampla distribuição ocorrendo desde 

ambientes dulcícolas (rios, igarapés, lagos) a estuarinos e marinhos (LOBO et al., 2002). 

Tendo sua maior representatividade associada à regiões com águas turbulentas sob forte 

influência de ventos e correntes costeiras (TILSTONE et al., 2000; SMAYDA, 2002 
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SOARES et al., 2007), onde chegam a constituir mais de 80% da composição fitoplanctônica 

destes ambientes (KOENING et al., 2003; HUANG et al., 2004; COSTA et al., 2013). 

Resultados semelhantes foram observados não só na região em estudo (PAIVA et al., 2006; 

COSTA, 2008, MONTEIRO et al., 2009) como em outros estuários amazônicos (SOUSA et 

al.,2008; SOUSA et al., 2009; COSTA et al., 2011; SENA et al., 2015). 

As algas verdes (Chlorophyta) foram o segundo grupo mais importante para a região 

em estudo, estas algas constituem um dos principais grupos fitoplanctônicos, sendo 

características de variados tipos de ambientes, desde águas oligotróficas até ambientes 

fortemente poluídos, possuindo várias estratégias de sobrevivência devido a sua alta 

diversidade (BÁRBARA et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2013). 

As concentrações de clorofila- a variaram entre 0,75 µg.L-1 (ponto 2, maré vazante, 

junho/14) e 24,05 µg.L-1 (ponto 1, maré enchente, setembro/13) com média de 6,34 ± 6,34 

(Gráfico 4). Apesar de não ter sido observada significância estatística, o período menos 

chuvoso apresentou valores de biomassa mais elevados (7,76±8,42 µg.L-1) que o período mais 

chuvoso (4,91±3,28 µg.L-1).  

Gráfico 4 - Variação da concentração de Clorofila-a (µg.L-1) do Porto de Belém (Pará, Brasil), nos 

meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014. Legenda: ENC= enchente; VAZ= 

vazante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha et al.(2015). 
 

A diversidade (H’) do Porto de Belém variou de 0,98 bits.ind.-1 (ponto 1, maré 

enchente, junho/14) a 1,33 bits.ind.-1 (ponto 1, maré vazante, dezembro/13), sendo observado 

baixa diversidade em 100,00% (Gráfico 5). Não foram registradas diferenças significativas 
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entre os meses (F= 1,64; p>0,05), marés (F=0,02; p> 0,05) e pontos amostrados (F= 0,01; 

p>0,05). 

Em relação à equitabilidade (J’), o menor valor registrado foi de 0,98 (ponto 1, maré 

enchente, junho/14) e o maior foi de 0,99 (ponto 2, maré vazante,  junho/14) (Gráfico 5).  Não 

foram registradas diferenças significativas entre os meses (H=5,84; p<0,05), pontos (H= 0,09; 

p>0,05) e marés (H=2,16; p> 0,05). 

Gráfico 5 - Índices de Diversidade e Equitabilidade da comunidade fitoplanctônica do Porto de Belém 

(Pará, Brasil), nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014. Legenda: ENC= 

enchente; VAZ= vazante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha et al.(2015). 

Nestes aspectos, a diversidade e equitabilidade foram menores que os resultados 

apresentados por Costa (2008), a qual apresentou diversidade variando de baixa à alta 

diversidade, sobretudo no mês de dezembro. A equitabilidade encontrada por esta autora foi 

baixa (0,2 a 0,8) em função da dominância de Aulacoseira spp. e Actinoptychussplendens.  

 

4. CONCLUSÕES 

Ao longo do período de estudo, o ambiente foi caracterizado pela dominância das 

diatomáceas, tanto em riqueza de espécies, quanto em densidade, não tendo sido observadas 

diferenças significativas entre os diferentes meses de estudos, pontos e ciclos de marés. No 

entanto, o monitoramento dos Portos de Belém, localizados ao longo dos rios Guamá e da 

Baía do Guajará, é importante, pois, além de servirem de área portuária, estes também são 

utilizados para recreação, transporte, pesca e captação de água para o abastecimento público 

0,978

0,980

0,982

0,984

0,986

0,988

0,990

0,992

0,994

0,996

0,998

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ENC VAZ ENC VAZ ENC VAZ ENC VAZ

Setembro/13 Dezembro/13 Março/14 Junho/14

E
q

u
it

a
b

il
id

a
d

e
 (

J
')

D
iv

e
r
si

d
a

d
e
 (
H

')

Pontos de Amostragem / Marés / Meses

H'

J'



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

 

348 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

da Região Metropolitana de Belém, sendo indispensável o monitoramento contínuo das 

comunidades biológicas. Diante dos riscos de acidentes ambientais na zona portuária, manter 

o monitoramento do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, permite 

acompanhar as alterações da área portuária ao longo do tempo e servir de ferramenta de 

gestão dos recursos hídricos da região de Belém.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda um diagnóstico dos impactos ambientais na produção pecuária 

bovina no PAA CANARANA, no município de Conceição do Araguaia – Pará. A partir da 

caracterização do local, avaliou-se a implementação de manejos e atividades técnicas na 

produção pecuária bovina. Os motivos pelos quais os assentados criam os animais estão 

relacionados com a maior poupança e liquidez que estes sistemas produtivos permitem, 

oferecendo maior garantia (segurança alimentar) para a manutenção das famílias. Há uma 

correlação direta entre a criação desses animais e a qualidade de vida das famílias 

representada pela maior disponibilidade de renda que leva a aquisição de bens duráveis e 

consumo de alimentos, A pesquisa apresentou caráter exploratório, com abordagem 

qualitativa e coleta de dados bibliográficos e documentais. Os dados foram obtidos através de 

questionários socioeconômicos e visitas de campo para realizar a coleta das informações. O 

diagnostico nos remeteu um conhecimento sobre a formação social e econômica da pecuária 

bovina, as práticas lesivas ao meio ambiente e sugerir as possíveis técnicas agroecológicas a 

serem adotadas na produção animal nos assentamentos, buscando deduzir se o assentamento 

tem condições de adotar essas técnicas e quais seriam os possíveis impactos positivos 

causados por estas mudanças. 

 

Palavras-chave: Assentamento. Impactos. Pecuária. 

 

Área de Interesse do Simpósio:  Avaliação dos impactos ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

As áreas de assentamento se tornaram um dos principais elementos do mundo rural 

na Amazônia Legal, representando quase um terço das terras usadas e quase 74% dos 

estabelecimentos rurais. Esses números, no entanto, seriam mais expressivos se cada lote 

correspondesse de fato a um estabelecimento agrícola. 

 Na realidade, é sabido que existem processos de concentração fundiária em várias 

áreas do INCRA (LUDEWIGS et al., 2009), bem como abandono de lotes e dificuldade de 

ocupar todos os lotes criados nos assentamentos (LE TOURNEAU; DROULERS, 2001).  

A sua importância real deve, portanto, ser relativizada feita essa ressalva, cabe 

assinalar que o peso dos assentamentos em algumas áreas é considerável, uma vez que eles 

costumam se concentrar em zonas como, por exemplo, o Sudeste do Pará, como assinalam 

Heredia et al. (2003). 

 Em todo caso, mesmo que ocorra transferência de propriedade e variações no 

número de estabelecimentos efetivamente criados, as áreas dos assentamentos acabam 

incorporadas ao espaço agrícola do país, o que gera importantes consequências ambientais.  

A agricultura convencional praticada nos dias de hoje visa, acima de tudo, a 

produção, deixando em segundo plano a preocupação com a conservação do meio ambiente e 

a qualidade da produção agropecuária.  

A proposta deste trabalho foi de realizar no PAA CANARANA no Município de 

Conceição do Araguaia, Estado do Pará, o levantamento dos principais problemas e entraves 

na Cadeia produtiva da pecuária bovina, visando nortear ações a serem desenvolvidas para 

melhoria do meio ambiente e diminuição dos custos com a produção animal.  

2. METODOLOGIA  

O município de Conceição do Araguaia possui trinta e dois (32) projetos de 

assentamento que segundo dados do INCRA (2009) atendem 3.500 famílias, além de receber 

imigrantes de várias partes do país que vem para a região em busca de aquisição de terras e de 

trabalho, dessa forma o município apresenta um expressivo aumento na população rural.  

A pesquisa apresentou caráter exploratório, com abordagem qualitativa e coleta de 

dados bibliográficos e documentais. Os dados foram obtidos através de questionários 

socioeconômicos e visitas de campo para realizar a coleta das informações (NEVES, 1996). 

O diagnóstico nos remeteu um conhecimento sobre a formação social e econômica da 

pecuária bovina, as práticas lesivas ao meio ambiente e sugerir as possíveis técnicas 
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agroecológicas a serem adotadas na produção animal nos assentamentos, buscando deduzir se 

o assentamento tem condições de adotar essas técnicas e quais seriam os possíveis impactos 

positivos causados por estas mudanças. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os pequenos produtores assentados paraenses ainda é comum à utilização do 

fogo como ferramenta tanto na abertura de novas áreas quanto na limpeza das pastagens, as 

quais, em sua maioria não apresentam diversificação de forrageiras, sendo na atualidade 

observadas áreas formadas basicamente por gramíneas do gênero Brachiaria, (SERRÃO, 

1992). 

O uso inapropriado do solo e de outras praticas que agridem o meio ambiente 

interferem no equilíbrio homem-natureza, pois para toda ação ocorre uma ação esperada onde 

não há como reparar um desequilíbrio ambiental causado pela ação antrópica. 

A preocupação com os modos de produção e o meio ambiente também fazem parte da 

realidade dos assentamentos. A busca por um equilíbrio entre o aumento da produtividade e a 

redução dos impactos à natureza pode ser alcançada por meio de estratégias de trabalho em 

conjunto e da organização dos processos produtivos. 

         Segundo Panachuki et al. (2005), o sucesso de uma exploração agropecuária equilibrada 

depende, em grande parte, da investigação e controle dos aspectos referentes aos agentes 

causadores da erosão, como as chuvas e certos atributos do solo que, pela ação antrópica, 

podem favorecer ou dificultar o processo erosivo, já que as atividades humanas se constituem 

como principais agentes desse processo. 

4. CONCLUSÕES  

Ao longo da sua existência, o homem passou a desenvolver atividades econômicas 

sem a devida preocupação ambiental - o importante era gerar recursos financeiros.  Nos 

últimos anos, a preocupação com o meio ambiente passou a fazer parte de discussões em todo 

o mundo, pois os impactos causados pelo homem vêm tomando proporções irreparáveis.  

O grande desafio da humanidade, assim, passou a ser conciliar as atividades 

econômicas com a preservação ambiental. A convivência harmônica entre elas vem sendo 

considerada essencial para a sobrevivência humana. 
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As transformações nos sistemas produtivos ocorreram para satisfazer as necessidades 

dos centros comerciais e para suprir demandas de produtos específicos para exportação. Com 

isso, ocorre a transição de uma visão orgânica e viva da natureza para uma mais mecânica. 

Faz-se necessário despertar a população do campo envolvida nas atividades 

agropecuárias para as questões ambientais, buscando conscientizá-las. Juntos com 

extensionistas locais, ela deve buscar formas para que a atividade e a exploração dos recursos 

naturais sejam geridas de forma menos impactante, além de alternativas que possibilitem a 

recuperação das áreas já degradadas.  

É preciso que o aumento da produtividade se dê de forma menos impactante, com o 

melhor aproveitamento das áreas já cultivadas e não apenas com o incremento de novas áreas, 

gerando, assim, mais impactos na natureza. 
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RESUMO  

 

A berinjela (Solanum melongena L.) pertence à família das solanáceas, assim como tomate, 

batata, pimenta, pimentão e jiló. Sua origem é dada na Índia, sendo introduzida no Brasil no 

século XVI pelos colonizadores. O uso de substratos com boas características químicas e 

físicas proporciona um maior sucesso na produção de mudas da cultura. Levando-se em 

consideração esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da 

germinação de sementes de berinjela, utilizando diferentes substratos em diferentes 

proporções. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 8 

tratamentos e 4 repetições, sendo usadas as seguinte proporções de humos de minhoca (25%, 

50%, 75% e 100%) e casca de arroz carbonizado (25%, 50%, 75% e 100%) para serem 

misturados com solo em diferente formas, assim, foram testados os seguintes tratamentos: T1: 

100% de solo; T2: 50% de solo + 25% casca de arroz carbonizada + 25% de humos de 

minhoca; T3: 50% de solo + 50% de humos de minhoca; T4: 50% de solo + 50% de casca de 

arroz carbonizado; T5: 25% de solo + 75% de humos de minhoca; T6: 25% de solo + 75% de 

casca de arroz carbonizado; T7: 100% de humos de minhoca e T8: 100% de casca de arroz 

carbonizado. O tratamento (T1) e (T2) mostrou-se com maior percentual de germinação 

(81,3%), já T8 teve o pior desempenho, pois não houve a germinação das sementes. Para a 

velocidade de germinação (VG), o T2 apresentou o menor tempo de germinação. Contudo a 

mistura de 50% de solo e 25% de casca de arroz carbonizada e 25% de húmus de minhoca 

(T2) obteve o melhor resultados nas duas variáveis analisadas. 

 

Palavras-chave: adubação orgânica, cultivo protegido, olericultura,  
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1. INTRODUÇÃO  

 Existem diversas formas de cultivar hortaliças no território brasileiro, um dos 

principais tipos de cultivo é o sistema convencional, porém, essa realidade vem se mostrando 

diferente, pelo uso do sistema de ambientes protegidos e do sistema orgânico. Neste último, 

tem se verificado um aumento significativo. No qual, apesar das melhorias do uso correto dos 

recursos naturais para maior preservação do meio ambiente, tem um considerável incremento 

no valor dos produtos produzidos pelos pequenos produtores que se utilizam desse sistema 

(REZENDE; REZENDE JUNIOR, 2011). 

 A lista de produtos de origem vegetal e animal que pode ser utilizado no sistema 

orgânico é muito grande, porém para ser considerado um adubo orgânico, o mesmo deve 

obedecer às classificações quanto sua origem vegetal ou animal, como a compostagem, a 

vermicompostagem, adubação verde e o biofertilizante, adubos orgânicos mais conhecidos e 

viáveis economicamente (FINATTO et al., 2013). No mercado, existem muitas outras 

variedades e marcas de adubos de origem orgânica, todavia, muitas vezes não são viáveis para 

o sistema de cultivo, pois acabam elevando muito o custo de produção. Logo, é necessário a 

busca de alternativas ou de misturas para diminuir os custos de produção. 

 Utilizando os cultivos orgânicos e convencionais, a olericultura no Brasil, se destaca 

como uma importante atividade econômica, que cresce a cada ano, em função do rápido 

retorno ao produtor, seu alto valor nutricional e fácil preparo para o consumo. Contudo, 

observamos que existe a necessidade de aumentar a produção de hortaliças para suprir a 

demanda do mercado (NÓIA et al, 2014). Dentre as hortaliças cultivadas no Brasil a berinjela 

(Solanum melongena L.) tem uma participação importante no mercado, pois a mesma nos 

últimos anos teve um aumento significativo no seu consumo, provavelmente devido ao seu 

suposto benefício medicinal e nutricional (COSTA; VIEIRA; REIS, 2012).  

 A cultura da berinjela é mais adaptada às condições de clima tropical, mas pode ser 

cultivada o ano todo em regiões de clima subtropical. A produção de mudas em casas de 

vegetação ou em ambiente protegido apresenta vantagens em relação à semeadura direta, pois 

pode obter-se melhor controle de pragas e proteção contra intempéries climáticas 

(OLIVEIRA, 1995). A utilização de substrato para produção de mudas em casa de vegetação 

tem uma maior facilidade de manuseio dos diferentes tipos de substratos que podem ser 

utilizados pelo produtor.  
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 A relevância do uso e da escolha de um substrato que contenha boas características 

físicas se torna essencial, pois possibilita uma melhor fixação do sistema radicular da planta. 

Este para ser considerado adequado deve melhorar a porosidade, a boa drenagem, decompor-

se lentamente, ter baixo custo e disponibilidade no local de produção (MELO et al., 2007).  

 Um dos adubos orgânicos usado por produtores de hortaliças é a vermicompostagem 

que nada mais é do que um processo de biotransformar resíduos orgânicos em produtos 

comerciais, como o húmus (LAMIN, 1995). Este se apresenta em forma coloidal e pode 

influir em diversas propriedades físicas e químicas do solo: melhorando sua estrutura, 

reduzindo a plasticidade e coesão, aumentando a capacidade de retenção de água, amenizando 

a variação da temperatura do solo, aumentando a capacidade de troca catiônica e o poder 

tampão. O húmus de minhoca pode ser considerado mais um alimento para as plantas do que 

para o solo (PENTEADO, 2003). 

 A casca de arroz apresenta grande potencial para utilização como substrato, quando 

carbonizada, apresenta boas propriedades físicas, composição química constante, material 

estéreo, pH ligeiramente alcalino, alta capacidade de drenagem, fácil manuseio, peso 

reduzido, forma floculada, livre de patógenos e nematóides, teor adequado de maconutrientes 

como o potássio e cálcio que são essenciais para o desenvolvimento vegetal (MEDEIROS, 

1998). 

 Contudo, o presente trabalho teve como objetivo, avaliação o efeito da germinação de 

sementes de berinjela utilizando diferentes substratos em diferentes proporções, para 

constituir forma de uso alternativo para a produção de mudas da cultura. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada no Instituto de Ciências 

Agraria (ICA) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém, cuja 

latitude é de 01º27’S e longitude de 48º26’W, no período de julho a agosto de 2015. 

 O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 8 

tratamentos e 4 repetições, sendo usadas as seguinte proporções de humos de minhoca (25%, 

50%, 75% e 100%) e casca de arroz carbonizado (25%, 50%, 75% e 100%) para serem 

misturados com solo em diferente formas, assim foram testados os seguintes tratamentos: T1: 

100% de solo; T2: 50% de solo + 25% casca de arroz carbonizada + 25% de humos de 
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minhoca; T3: 50% de solo + 50% de humos de minhoca; T4: 50% de solo + 50% de casca de 

arroz carbonizado; T5: 25% de solo + 75% de humos de minhoca; T6: 25% de solo + 75% de 

casca de arroz carbonizado; T7: 100% de humos de minhoca e T8: 100% de casca de arroz 

carbonizado. 

 As sementes foram semeadas no dia 14/07/201, em uma sementeira de poliestireno 

expandido (Isopor®), com 128 células com volume de 40 cm3. As contagens foram realizadas 

diariamente até os 20 dias após a semeadura (DAS). 

 A germinação (%) foi determinada através da contagem do número de plantas normais 

na avaliação feita aos 30 dias após a semeadura. 

 A velocidade de emergência foi calculada de acordo com a metodologia seguido por 

(EDMOND E DRAPALA, 1958). 

 Onde: VE = velocidade de emergência (dias); G = 

número de plântulas emergidas observadas em cada contagem; N = número de dias da 

semeadura a cada contagem. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após realizado a análise do percentual de germinação, nota-se no gráfico 1 que não 

houve diferença nos números de plantas germinadas nos tratamentos com 100% de solo (T1) 

e 50% de solo + 25% de casca de arroz carbonizada + 25% de humos de minhoca (T2) ambos 

obtiveram 81,3%.  
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Gráfico 1 –Medias da percentagem da germinação de sementes de berinjela nos tratamentos estudados. 

Fonte:Autores (2015). 
 

 O segundo melhor resultando de percentual de germinação encontrado foi com o 

tratamento de 50% de solo + 50% de casca de arroz carbonizado (T4), com 71% de plantas 

germinadas. O tratamento com 100% de casca de arroz carbonizada (T8), apresentou ausência 

de germinação das sementes de berinjela, podendo estar ligadas a uma das propriedades da 

casca de arroz carbonizada, que é baixa retenção de água (KÂMPF, 2000). Segundo Silva et 

al. (2011) observou que a mistura da casca de arroz carbonizada é ideal para misturada com 

outros materiais para formar um substrato alternativo de boas propriedades físicas e químicas. 

No gráfico 2 , observa-se que o tratamento com 50% de solo + 25% de casca de arroz 

carbonizado + 25% de humus de minhoca (T8) obteve a melhor velocidade de germinação. , 

comparadando com os tratementos T1; T4; T5; T6; T7 e T8. Exceto com o tratamento T3 que 

não apresento diferença estatistica com o melhor tratemnto. Medeiros et al. (2001), observou 

que a mistura húmus de minhoca + casca de arroz carbonizada mostrou-se valores superiores 

a todas as características analisadas.  
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Gráfico 2 – Medias da velocidade de germinação das sementes de berinjela nos tratamentos estudados. 

 

Fonte:Autores (2015). 

 Já o os tratamentos com 100% de humus de minhoca (T7) e 100% de casca de arroz 

carbonizada (T8), apresentaram a pior velocidade de germinação, sendo o substrato (T7) por 

levar mais tempo para influênciar a germinação das sementes e o substrato (T8) por não 

germinar as sementes. Segundo Martins et al (1999), a rápida e uniforme germinação das 

sementes para constituir uma plantula mais vigorosa são características extremamente 

desejáveis, pois quanto mais tempo for o processo de germinação, mais vulnerável a semente 

vai está sujeita a ataque de patogenos e pragas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 A produção de mudas em bandejas tem muitas vantagens, como a ótima germinação, 

manejo facilitado, uniformidade, quantidade de água para irrigação, facilidade no transplante, 

menor dano as raízes no momento do transplante. Para isso a escolha de um bom substrato 

alternativo ou comercial é essencial. 

 Na germinação da berinjela a mistura com proporções iguais de casca de arroz 

carbonizada com húmus de minhoca são indicados para ter produção de mudas de berinjela 

com maior vigor. 

 

 

 

 

CV% = 13.21 
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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivorealizar uma reflexão sobre a interação econômica entre 

o setor elétrico brasileiro e a expansão da fronteira agropecuária. Ambos os setores têm um 

fator mestre em comum, a relação ativa com o meio ambiente amazônico e os seus ciclos 

naturais. A questão emerge a partir do avanço produtivo da agropecuária na Amazônia 

aumentando a capacidade espacial da criação de gado e a decrescente produtividade de 

energia elétrica no Brasil. A luta pela terra é um fenômeno histórico no território brasileiro 

que tem início ainda nas iniciativas fiscais e políticas econômicas do Estado no período da 

Ditadura Militar (1964-1985) e que tem, centralmente, a institucionalização da entrada de 

capital na terra para a produção de mercadorias e foco das atividades. Observando como a 

dinâmica da luta pela propriedade da terra impulsiona uma acumulação capitalista 

desenfreada e uma forte tendência a graves desmatamentos no espaço amazônico, podemos, 

então, começar a delinear como os aspectos naturais do setor de energia elétrica são elementos 

fundamentais e diretamente interligados à questão do desmatamento amazônico. Os ciclos de 

água no espaço da bacia amazônica se apresentam como o pilar fundamental, depois do 

investimento para a produção infraestrutural das hidrelétricas, para a produção de energia 

elétrica a partir das Usinas Hidrelétricas. O Brasil é o país onde a sua matriz energética de 

consumo interno está mensurada em uma média de 70% da utilização dada por estas 

hidrelétricas registrando uma alta dependência destas, e ao mesmo tempo um grande risco à 

economia nacional. Portanto, é essencial haver um diálogo entre o setor agropecuário e o 

energético elétrico para se ter então elementos que forneçam bases objetivando uma análise da 

crise setorial de energia atual.  

 

Palavras-chave: Setor Elétrico. Fronteira Agropecuária. Amazônia. Desmatamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário atual para o setor elétrico brasileiro revela-se em uma súbita crise de oferta 

de energia. Nesse contexto, um dos fatores que tem contribuído diretamente para isso diz 

respeito ao desmatamento na Amazônia brasileira. Porém, diversas pesquisas apontam falhas 

nos mecanismos de financiamento e política fiscal como fatores importantes para isso. Nestas 

condições, o objetivo fundamental do presente artigo foi discutir a problemática ambiental de 

acordo com a perspectiva do desmatamento na Amazônia e como essa questão afeta, de 

alguma forma, o setor agropecuário e elétrico, citando também os respectivos motivos pelo 

qual o desmatamento vem ocorrendo em um ritmo tão acelerado. 

A discussão sobre a expansão da fronteira e a dinâmica de desenvolvimento do setor 

agropecuário, que envolve uma crescente degradação da floresta amazônica, é trabalhada 

entre outros autores por Carvalho (2012) e Barreto et al. (2008). Os referidos autores serão 

utilizados como alicerces teóricos para o debate conceitual e empírico objetivando uma 

análise mais precisa deste processo.  

Os estudos de Carvalho (2012), por exemplo, demonstram como historicamente o 

setor agropecuário conseguiu expandir-se em larga escala, ao ponto de desenvolver 

contradições internas na sociedade, que sinteticamente têm o lócus na luta pela terra entre 

respectivas classes sociais. Isso, consequentemente, abarca a entrada das terras amazônicas no 

mercado capitalista –forças de oferta e demanda pela terra e por mercadorias produzidas – e a 

terra como alvo central dos investimentos financeiros de capital que têm como base um 

sistema de crédito definido. 

Barreto et al. (2008), também, têm o mesmo objeto de estudo, contudo, com um viés 

de maior intensidade para o campo da geografia. Os autores procuram observar, por 

intermédio de uma base de dados empíricos, como vêm ocorrendo uma ocupação cada vez 

maior de áreas no território amazônico com objetivos de criação de gado, como a relação do 

aumento da demanda internacional por carne bovina influência a maior criação de gado, e 

como estes aumentos têm causas na degradação florestal da bacia amazônica, sem perder de 

vista, também, como o Estado fornece condições mais que suficientes para que o mecanismo 

de crédito “escoe” o excedente, investimentos e, principalmente, o fator terra.  

Ambos os referenciais, tanto Carvalho (2012) como Barreto et al. (2008), permitem 

uma análise de condições explicativas para a dinâmica de desmatamento contínuo na bacia 

amazônica. Logo, focando nos aspectos naturais e ecológicos da região, é possível, segundo 
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Nobre (2014), entender a dinâmica cíclica da água e como o meio ambiente amazônico se 

reproduz, o que têm ligação clara e direta com a questão do desmatamento.  

Diante disso, chegamos ao ponto fundamental do argumento deste artigo: como se 

interliga o setor agropecuário e elétrico brasileiros? A principal resposta sobre essa 

interligação seria através da terra e da natureza amazônica como fornecedora fundamental 

para utilização de seus recursos visando a produtividade econômica do modo de produção 

capitalista na região.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A abordagem metodológica introduzida neste texto tem como estrutura essencial o 

método de abordagem como meio de investigação científica. Este método está envolvido 

intrinsecamente com a filiação filosófica e a devida reflexão abstrata do objeto a ser 

investigado, contudo, não se perde o viés da realidade concreta como fonte empírica da 

investigação. Nesse aspecto, o que predomina nesta pesquisa é esse tipo de abordagem 

conceitual e o debate lógico a partir da investigação teórica e a exposição de ideias.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, existe uma infinidade de autores com uma gama de pesquisas científicas 

importantes sobre esse assunto. Contudo, o foco do presente artigo gira em torno de um viés 

de estudo através das ciências sociais aplicadas, principalmente, a economia política. Neste 

caso, as principais linhas de referência que serão usadas neste trabalho apontam, por exemplo, 

que o debate sobre o desmatamento está diretamente ligado à problemática da 

institucionalização da luta pela terra e a intensificação do seu uso para a produtividade no 

setor agropecuário, como bem observado por autores como Carvalho (2012) e Barreto et al. 

(2008).  

Além disso, elementos centrais como o avanço da fronteira agropecuária, aumento da 

demanda internacional por mercadorias do setor agropecuário, e a redução do volume de 

árvores, que funcionam como alimentação natural dos ciclos energéticos aquáticos na região 

amazônica, os denominados “rios flutuantes”, serviram de base para a discussão dos 

resultados neste artigo.  

Nesse contexto, o presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira: a primeira 

seção do item três expõe o debate sobre o conflito pela posse da terra através de processos que 

gravitam em torno da acumulação primitiva e do aumento da produtividade do setor 

agropecuário, como principais responsáveis pela matriz de desmatamento; na segunda seção 
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do item três será desenvolvida uma explicação conceitual para demonstrar a existência dessa 

interligação do desmatamento dentro do ciclo sistêmico aquático dos “rios flutuantes”; na 

terceira seção do terceiro item será exposto e desenvolvido os aspectos conceituais da 

discussão sobre os rios flutuantes, bem como os aspectos naturais das condições físicas da 

floresta amazônica que alimentam a reprodução de energia elétrica através das usinas 

hidrelétricas no Brasil; por fim, na última seção são apresentadas as considerações finais. 

3.1 SETOR AGROPECUÁRIO: UM GRANDE EXPORTADOR DE COMMODITIES 

De acordo com Carvalho (2012) e Barreto et al. (2008) são elementos centrais nessa 

discussão tanto o papel sobre a legitimidade da luta pela terra quanto a problemática da 

propriedade privada em relação ao crescimento produtivo do setor agropecuário. Dito isso, no 

primeiro momento será exposta a visão de Carvalho (2012) sobre o assunto e, logo após, os 

fatores de crescimento setorial que Barreto et al. (2008) apresentam. 

Do ponto de vista histórico, é preciso entender que a lógica de expansão da economia 

agrícola vem sendo baseada inteiramente no uso do campo como uma gigantesca reserva de 

valor. Diante disso, a intervenção do Estado do Pará no período da Ditadura Militar (1964-

1985), com o Decreto-Lei nº 8.908 de 25/11/1974, e a facilitação dos incentivos fiscal-

financeiros da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), acabaram 

proporcionando impactos na terra, principalmente, no sentido de geração de liquidez e fatores 

fundiários especulativos, como destaca Carvalho (2012). 

Segundo Carvalho (2012), o Estado do Pará no período da Ditadura Militar (1964-

1985) teve um papel central de dar suporte fiscal-institucional aos grandes latifúndios ao 

adquirir propriedade de terras. A institucionalização da Amazônia Legal, como a maior 

fronteira de ocupação territorial do Brasil, ocorreu na concepção de Carvalho (2012), por 

conta da convivência conflituosa de duas frentes de ocupação: a frente de expansão e a frente 

pioneira, ou seja, o conceito de “frente de expansão” e “frente pioneira”, tendo como base de 

discussão Forewaker (1982), possui o aspecto em comum de ocupação da propriedade, 

contudo,  fora estas concepções de frente “pioneira” e de “expansão”, Carvalho (2012) 

também elabora o conceito de fronteira como um mecanismo regido pelo Estado capitalista.  

No Brasil, a situação de interligação de fronteira como um aspecto econômico aparece, 

ainda, identificada por Furtado (1976), nos períodos coloniais do país através da agricultura 

da cana-de-açúcar e do café no formato de plantation, representando uma espécie de 

economia agromercantil que visava à exportação desses produtos, porém, como coloca o 
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próprio Carvalho (2012), as estruturas econômicas neste formato de fronteiras não se 

limitaram a isso, mas também existem outras modalidades de estruturas mercantis que, 

certamente, foram responsáveis pela extensão da fronteira brasileira para além dos limites das 

plantations, como caso das organizações econômicas das missões religiosas na Amazônia 

durante o ciclo das “drogas do sertão”.  Percebe-se, deste modo, que as forças de mercado de 

produtos semielaborados, que têm a finalidade mercantil (commodities), marcam 

historicamente a edificação da fronteira, ou seja, a fronteira está intimamente interligada à 

formação de um mercado de commodities.  

A colaboração do Estado à formação da luta pela terra – a formação do binômio 

capitalista Estado-Empresa privada – é chave para entendermos este fenômeno histórico. A 

luta pela terra para trabalho e a penetração do capital nas terras amazônicas, aparece, se nos 

apropriarmos da problemática relacional entre a propriedade privada e capital que Harvey 

(2013), por exemplo, exibe sem o regimento necessário da criação de uma propriedade 

privada que gere renda absoluta da terra e a imposição necessária do feudalismo ao 

capitalismo. Para Harvey (2013, p. 460): 

Este motor desenfreado dos fluxos da acumulação capitalista não encontram as 

barreiras necessárias do feudalismo para a alocação adequada de capital a terra e 

logo então fundamentar e cristalizar a separação do trabalhador da terra como meio 

de produção e de estabelecer o princípio de propriedade privada em termos jurídicos.  

Nestas condições, o próprio Carvalho (2012) ressalta também que a posse de terra 

sobre a classe dominante e os movimentos violentos de “acumulação primitiva” vem em torno 

do “motor econômico” da agropecuária que visa seu desenvolvimento necessitando de 

grandes áreas de hectares. Essas áreas de desenvolvimento têm uma preparação de terras 

adequadas para o pastoril desmatando parte da floresta.  

Barreto et al. (2008) demonstram que a participação das carnes brasileiras na 

exportação de mercadorias cresceu expressivamente entre 2002 e 2006, passando de 6% para 

22%, e o destino de consumo das carnes bovinas foram de 88% consumidos fora da 

Amazônia e somente 12% consumidos dentro. De 1990 para 2006, o autor também identifica 

um crescimento da criação das cabeças de gado de 147 milhões para 206 milhões, onde 

segundo o IBGE (2014), a criação de cabeças de gado expandiu em 2013 para 218 milhões.  

A atual conjuntura revela que o mesmo elemento expansionista que Carvalho (2012) 

encontra na Ditadura Militar pode ser encontrado nos dias atuais para explicar o aumento da 

criação de gados, da sua produtividade e da fronteira agropecuária, fundamentalmente, em 
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relação ao fornecimento de um sistema de crédito e financiamento adequado, e que está 

instaurado, principalmente, na região norte pelo Fundo Constitucional do Norte (FNO).  

Os principais causadores do desmatamento para Barreto et al. (2008) se dá em relação 

à queda de preços do gado. Essa influência se concentrou principalmente entre 1990 e 2006 

onde foram desmatados 30,6 milhões de hectares na Amazônia, sendo 25,3 milhões de 

hectares destinados aos pastos. A Figura 1 ilustrada por Barreto et al. (2008, p. 19) apud 

IBGE (2014) mostra a distribuição do rebanho bovino na Amazônia em 2006. 

Figura 1 – Distribuição do rebanho bovino na Amazônia: 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Barreto et al. (2008, p. 19) apud IBGE (2014). 

 

3.2 SISTEMÁTICA DOS CICLOS DE ÁGUA DOS RIOS FLUTUANTES NA AMAZÔNIA 

Os rios flutuantes são o elemento chave para o entendimento de como a Amazônia se 

desenvolve energeticamente. Nobre (2014)fornece o entendimento específico de como a 

região amazônica, tendo o aspecto peculiar de uma “muralha” lateral da cordilheira dos 

Andes, administra os mecanismos de umidade do ar controlando os rios flutuantes o 

desleixando-os pela costa do Brasil.  
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O próprio Nobre (2014, p. 13) observa que “a reprodução das árvores no ciclo da água 

ocorre através de uma espécie de “transpiração” em que mais de 20 mil toneladas de água são 

transpiradas por árvores na bacia amazônica”. Essa transpiração passa por movimentos de 

evaporação e absorção da água, e que formam outro fenômeno que o autor denomina 

“reciclagem da umidade da água” onde a evaporação dada pela transpiração mantém o ar 

úmido a mais de três mil quilômetros do continente adentro. Logo, toda a água na atmosfera 

da bacia amazônica resulta do bombeamento da água proveniente das transpirações de 

árvores.  

A síntese deste ciclo, pontuada por Nobre (2014, p. 16), é que “uma região florestada, 

onde ocorre muito mais condensação em nuvens do que em superfície oceânica contígua, irá 

sugar para a terra os ventos do mar que, carregados de umidade, trarão chuvas para a área 

florestada”. De acordo com a caracterização ilustrativa da trajetória dos ciclos dos rios 

flutuantes, que pode ser visto na Figura 2, é possível ter uma base que este abarca as áreas 

centrais de distribuição do rebanho bovino, confirmando a hipótese de Nobre (2014)6.  

Figura 2 – Ciclo dos Rios flutuantes no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://brasileira.no/2015/fra-ipanema-til-manaus-indianske-stedsnavn-i-brasil/ 

 

3.3 RELAÇÕES ENTRE OS RIOS FLUTUANTES E AS USINAS HIDRELÉTRICAS 

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do 

Sistema Elétrica (ONS), e da Empresa de Planejamento Energético (EPE), indicam que na 

última década a produção das hidrelétricas caiu relativamente com a redução do volume dos 

rios flutuantes e o agravamento cada vez maior de uma extensão na temporalidade de seus 

ciclos de água naturais, isso atinge diretamente os níveis de reservatório das hidrelétricas o 

                                                           
6Cabe destacar que o site “Brasileira” não construiu a ilustração dos rios flutuantes com bases em Nobre (2014), 

mas sim em outras pesquisas, sendo assim, a ilustração da Figura 2 tem o objetivo apenas de fornecermos uma 

noção de como funciona a trajetória destes rios, e não uma avaliação cartográfica rígida científica destes.   

http://brasileira.no/2015/fra-ipanema-til-manaus-indianske-stedsnavn-i-brasil/
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que também impacta a imposição de taxas maiores de energia elétrica, que são estimadas 

pelas distribuidoras de energia, como destacam Tancredi e Abbud (2013).   

De acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS, 2015), ano 

base de 2014, os níveis dos reservatórios das principais Unidades Hidrelétricas (UHEs) no 

Brasil como a de Santa Branca no Estado de São Paulo, pertencente à empresa Light; 

Paraibuna de propriedade da Companhia energética de São Paulo (CESP); e Jaguari e Funil, 

todas localizadas no Rio Paraíba do Sul do Estado São Paulo, apresentam um grau com menos 

de 5% de volume útil total de água; ou já estão com a geração de energia estagnada. Além 

disso, as UHE’s de Ilha Solteira localizada no Alto do Paraná e Três Irmãos em São Paulo, 

ambas de propriedades da empresa CESP, operam atualmente com um índice de 

produtividade energética abaixo do valor médio mínimo. 

Dentre estas, as que apresentam atualmente uma produtividade com grau superior a 

20% são as Usinas de Luiz Gonzaga, Serra da Mesa, Chavantes, Capivara, Jurumirim, Passo 

Real, Tucuruí e Passo Fundo, de acordo com o ONS (2015), ou seja, tendo em vista uma 

perspectiva que evolve as relações ambientais e climáticas, certamente, as UHE’s estão 

esgotando-se em termos de reservas. 

4. CONCLUSÕES 

Primeiramente, além da perspectiva de entrada de investimentos para a elaboração de 

grandes projetos no setor elétrico brasileiro é necessário ter, também, um olhar sobre as 

questões ambientais que abarcam a problemática das usinas hidrelétricas vivenciadas 

atualmente, e como se entende a sistemática dos ciclos de água formada pelos rios flutuantes 

como um processo dinâmico e ativo na sociedade.  

Vendo que a questão central desse conflito entre setores da economia tem um 

mediador nítido que comporta mecanismos de regulação econômica – o Estado – é sustentado 

aqui uma contradição no que diz respeito à institucionalização da propriedade de terras no 

Brasil, que acaba desencadeando outras problemáticas. Neste caso, a identificada aqui é a que 

ultrapassa e alcança outro setor econômico: o elétrico.  

No entanto, a necessidade de regulação da propriedade e solução da luta pela terra no 

setor agrário tem potencial de impactar positivamente, também, o setor elétrico brasileiro. 

Portanto, nessas questões se vê a necessidade de uma abordagem econômica mais precisa 

sobre o entendimento das estruturas físicas ambientais dentro das relações sociais e que 
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englobem tanto categorias abstratas quanto indicadores que compreendam a relação 

complementar e contraditória entre os setores econômicos brasileiros.  
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RESUMO 

 

O bem-estar de uma comunidade está relacionado com a qualidade dos recursos hídricos e 

não somente com as quantidades de reservas hídricas do local. O Instituto Trata Brasil divulga 

anualmente o “Ranking do Saneamento”, onde classifica os 100 maiores municípios do país 

em relação aos principais indicadores de saneamento básico. Dentre as 10 piores cidades 

situadas no ranking, 3 são do Estado do Pará: Santarém (91º), Belém (97º) e Ananindeua 

(99º). Na capital do Estado, do total de domicílios, 72,6% são atendidos com abastecimento 

de água, 7,2% com coleta de esgoto e 2,2% com tratamento de esgoto. Foi escolhido o 

Conjunto Eduardo Angelim para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas, tendo 

em vista que o conjunto possuí um número grande de pessoas que utilizam essa água. A 

pesquisa foi dividida em 3 etapas: primeira etapa, estudos no local da coleta; segunda etapa, 

as análises laboratoriais, que foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Tratabilidade 

de Águas (LAMAG); terceira etapa, tratamento estatístico analítico com o uso da técnica 

Multivariada mediante a Análise de Agrupamento Hierárquico, objetivando avaliar a 

correlação das variáveis físicas e químicas. Analisando os resultados constatou-se o valor 

médio de pH igual a 5,77, indicando características ácidas; o valor médio de amônia foi de 

3,58 mg NH3/L e nitrato 5,9 mg NO3
-/L, indicando a contaminação recente e antiga no local; a 

análise multivariada demostrou a possível formação de compostos nutritivos e a explicação de 

97,1% com a primeira componente (PC1), tendo as variáveis condutividade e sólidos 

dissolvidos com o maior peso. Portanto, as águas do Conjunto Eduardo Angelim se 

enquadram como própria para o consumo humano, segundo a Resolução CONAMA n° 396, 

no entanto, ela não leva em conta variáveis como fósforo total e amônia, logo, não é 

recomendado se consumir a água sem um tratamento prévio. 

Palavras-chave: Água Subterrânea. Multivariada. Contaminação. 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é o principal recurso dos seres humanos, sendo presente desde a produção de 

energia até fabricação de alimentos e produtos terceirizados. O bem-estar de uma comunidade 

está relacionado com a qualidade dos recursos hídricos e não somente com as quantidades de 

reservas hídricas do local. Este recurso natural tão precioso, porém, finito, é utilizado na 

maioria das vezes de forma irracional pela população. Dessa forma, se não tomado os devidos 

cuidados poderá ser vetor de doenças e fonte contaminação. 

O Instituto Trata Brasil divulga anualmente o “Ranking do Saneamento”, onde 

classifica os 100 maiores municípios do país em relação aos principais indicadores de 

saneamento básico. Dentre as 10 piores cidades situadas no ranking, 3 são do Estado do Pará: 

Santarém (91º), Belém (97º) e Ananindeua (99º). Na capital do Estado, do total de domicílios, 

72,6% são atendidos com abastecimento de água, 7,2% com coleta de esgoto e 2,2% com 

tratamento de esgoto.  

Além desses dados, também há a má gestão por parte do poder público, que investe 

poucos recursos no setor saneamento, agravando ainda mais a situação. Belém possui um 

déficit no setor saneamento, fazendo com que os moradores busquem medidas alternativas de 

abastecimento de água e disposição de esgoto.  

Uma solução popular é o uso de poços para suprir as necessidades de abastecimento de 

água. Os efluentes são dispostos em fossas ou diretamente no solo, contaminando o lençol 

freático e tornando a água imprópria para o consumo. Muitas das vezes, a população dessas 

áreas não possui conhecimento técnico e desconhece os efeitos do consumo de água não 

potável na saúde humana, que podem variar desde diarreias até doenças do coração. 

2. METODOLOGIA 

 A caracterização consistiu em três etapas. Realizaram-se estudos nos locais de coleta, 

durante a primeira etapa, visando à escolha do local mais apropriado para a pesquisa. 

Segundamente, as análises laboratoriais, que foram realizadas no Laboratório Multiusuário de 

Tratabilidade de Águas (LAMAG) de responsabilidade do Grupo de Estudos em 

Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), onde ocorreu os estudos físico-químicos das amostras. A terceira etapa foi feito o 

tratamento estatístico analítico com o uso da técnica Multivariada mediante a Análise de 

Agrupamento Hierárquico, objetivando avaliar a correlação das variáveis físicas e químicas. 
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Como resultado, dessa análise, foi gerado o gráfico Dendograma no qual as variáveis, das 

amostras, foram agrupadas entre si.  

 No dia 20 de março de 2015, às 14 horas, quatro coletas foram realizadas em 

residências localizadas no Bairro Parque Guajará, distrito de Icoaraci, Conjunto Eduardo 

Angelim. Foram identificadas a presença de fossas pelas redondezas dos poços. Realizou-se 

as coletas em torneiras somente alimentadas pelas águas do poço a ser estudado. 

Anteriormente a cada coleta houve a esterilização, descarte de água da torneira por, 

aproximadamente, dois minutos antes da coleta. A água foi coletada em frascos de 

polipropileno com capacidade de um litro, previamente desinfectados, e guardados em caixas 

isotérmicas e resfriado com placas térmicas com temperatura próxima a 4 °C. O método de 

coleta e preservação de amostras seguiu a metodologia proposta no Guia de Coleta e 

Preservação de Amostras de Águas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB, 2001). 

As análises permitiram a determinação das seguintes variáveis: pH, alcalinidade, 

condutividade, cor aparente, fósforo total, sulfato, amônia, nitrato, cloreto, dureza 

(magnesiana e cálcica) e sólidos dissolvidos totais. O método analítico foi utilizado segundo o 

recomendado pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

1998). Por fim, os parâmetros obtidos foram utilizados para o tratamento estatístico das 

variáveis. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O aquífero Barreiras tem ampla distribuição no Brasil, principalmente na costa, indo 

desde o Norte à Sudeste do Brasil. Tem como constituição litológica arenitos, siltitos, argilitos 

e conglomerados com cores variadas, sendo que os seus níveis arenosos são intercalados de 

maneira confusa com as camadas argilosas, levando a um sistema aquífero com espessura 

variável (MATTA, 2000). 

 Na Tabela 01 é apresentada a estatística descritiva das análises das águas subterrâneas 

do Conjunto Eduardo Angelim, juntamente com outros estudos sobre o aquífero Barreiras, na 

região de Belém, e valores limites estabelecidos pela Resolução Conama n° 396 de 2008, que 

dispõem sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas. Constata-se o valor médio de pH igual a 5,77, indicando águas ácidas, segundo 

Matta (2002) esses valores são normais para a região amazônica, devido a decomposição da 
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matéria orgânica, que liberam grupos carboxílicos (COOH), que ao se dissociarem liberam o 

íon H+ causando a diminuição do pH. 

 Em situações normais, onde não há a presença de contaminação decorrente ao 

esgotamento ou despejos industriais, os níveis encontrados de Amônia (NH3) em águas 

subterrâneas são baixíssimos, devido a fácil adsorção do solo e da zona vadosa, além da sua 

oxidação gerando o nitrito (NO2
-) e posteriormente o nitrato (NO3

-) (FILHO, 2013). Nas 

águas subterrâneas do Conjunto Eduardo Angelim foi encontrado o valor médio de 3,58 mg 

NH3/L, esse resultado alto está diretamente relacionado a inexistência de rede coletora de 

esgoto e construções inadequadas de fossas e sumidouros, o que impacta qualidade da água 

subterrânea, tornando-a imprópria para o consumo humano. 

 Pode-se dizer que a presença de amônia indica uma contaminação recente esgoto 

doméstico, logo, o nitrato seria considerado uma forma de esgotamento mais antigo. Foi 

encontrado o valor de 5,9 mg/L de nitrato no local de estudo, denotando que a amônia está 

sendo oxidada no local ou sendo transportada de outros lugares, já que o nitrato possuí uma 

grande mobilidade em águas subterrâneas (FILHO, 2013). 

 O nitrato está diretamente associado a males relacionados à saúde. Bouchard et al. 

(1992) encontraram correlação entre a má formação congênita em bebês, devido à alta 

ingestão de nitrato durante a gravidez. Na Tabela0 2 são apresentadas as consequências do 

consumo excessivo de nitrato em crianças e adultos. A água subterrânea do Conjunto 

Eduardo Angelim se enquadra como Água Subterrânea Classe 1, possuindo todos os padrões 

analisados, nessa pesquisa, abaixo do recomendado e enquadra-se como própria para 

consumo humano, segundo a resolução Conama n° 396 de 2008. No entanto, ressalta-se que 

essa Resolução apresenta algumas falhas, como não citar valores máximo para a amônia, 

dureza cálcica e magnesiana, entre outros parâmetros. Não se recomenda utilizá-la para o 

consumo devido ao alto  valor de amônia (3,58 mg NH3/L), que pode ser tóxica em altas 

concentrações. Em relação aos outros parâmetros analisados, não foram observadas 

variações exacerbadas, logo pode-se dizer que se encontram não afetados por poluição ou 

outro tipo de interferência. 
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Tabela 01 – Composição química das águas do aquífero Barreiras em Belém e Limites estabelecidos pela resolução Conama n° 396 de 2008. 

Fonte: Autores, (2015); Dias et al.(2004); Cabral et al. (2006); Cabral et al. (2010); Matta et al. (2010); Brasil (2008) 

 

 

 

Variáveis 

 

Unidade 

 

Média 

 

 

DP 

Média Resolução Conama n° 396 de 2008 

Dias et 

al. 

(2004) 

Cabral et 

al. 

(2006) 

Cabral et 

al. 

(2010) 

Matta et 

al.(2010) 

Cons. 

Humano 

Dessede.

de 

Animais 

 

Irrigação 

 

Recreação 

pH - 5,77 1,17 4,28 5,4 3,75 4,29 - - - - 

AT mg CaCO3/L 30,6 20,1 - 33,78 - 8,8 - - - - 

CE µS/cm 391,3 143,7 224,01 301,3 288 163,14 - - - - 

Fósforo T mg PO4
-3/L 0,06 0 - - - - - - - - 

Sulfato mg SO4
-2/L 34,75 48,3 - 26,99 - 8,59 250 1000 - 400 

Nitrato mg N-NO3
-/L 5,9 2,5 8,67 29,7 32 34,86 10 90 - 10 

Amônia mg NH3/L 3,58 2,34 2,47 1,67 5 1,45 - - - - 

Cor Ap. uC 6,75 2,99 - -  16,55 - - - - 

Cloreto mg CL-/L 24,85 7,16 20,05 25,77 53 24,5 250 - 100-700 400 

STD mg/L 134,3 86,7 - - - - 1000 - - - 

D. Ca+2 mg CaCO3/L 0,20 0,25 - 20,14 5 3,31 - - - - 

D. Mg+2 mg CaCO3/L 1,76 1,17 - 2,26 2 0,38 - - - - 
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Tabela 02 – Efeito de altas concentrações de nitrato por quilo em crianças e adultos. 

Concentração Efeito em : 

mg N-NO3
-/kg.dia Crianças Adultos 

13,33 Possível ocorrência de 

infecções intestinais e 

Metahemoglobinemia. 

- 

350 Possível inibição do 

crescimento e 

sintomas anteriores. 

- 

800 Possivelmente todos 

os sintomas anteriores. 

Possível ocorrência de 

Metahemoglobinemia. 

1000 Formação de N-nitroso (possível responsável por 

formação de tumores); nessas doses se provou 

um carcicogênico em animais (sem confirmação 

para seres humanos) 

Fonte: Adaptado de Nitrate and Nitrite in Drinking Water (WHO, 2011)  

3.1 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 Com os dados obtidos foi realizado o tratamento estatístico multivariado, utilizando 

o método de Ward, com distâncias de correlação e análise de componentes principais. Na 

Figura 01 são apresentados os gráficos dendograma e o de carga fatorial. 

 

 

 

F 

 

 Na Figura 1a foi traçada uma 

linha denominada de Linha de Fenon na 

distância de 2,18, para que somente 

fossem formados grupos com 

significância, além disso só serão 

considerados agrupamentos com nível de similaridade maiores que 80%. A partir dessas 

considerações, observa-se a formação de três grupos.  

Figura 01 - a) Dendograma: ligação de Ward; b) Componentes principais: carga fatorial. 

Fonte: Autores, (2015). 
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O primeiro formado pelas variáveis pH, condutividade, SDT e fósforo total, tendo 

média de 93% de similaridade distância euclidiana média de 0,14. As quatro variáveis são 

diretamente ligadas entre si, devido aos sólidos dissolvidos e sendo o pH o fator controlador 

de como o ortofosfato irá se apresentar na água (SPERLING, 2014), devido ao pequeno 

valor de fósforo, provavelmente está em sua forma orgânica. 

 O segundo grupo é formado por amônia, dureza magnesiana, cloreto, cor aparente e 

alcalinidade total, apresentando similaridade média de 89,86% e distância de 0,20. Os íons 

constituintes da alcalinidade, principalmente carbonatos e bicarbonatos, estão influenciando 

na cor das águas; provavelmente está sendo formado o sal cloreto de amônio (NH4Cl), que é 

um meio nutritivo para leveduras, e segundo Amaral (2007), leveduras são encontradas, em 

número considerável, quando apresentam-se nível elevados de fósforo, nitrato e amônia, 

logo, esse local é um meio propício para o crescimento de leveduras e outros organismos, 

exceto pelo baixo nível de fósforo. 

 O terceiro grupo é composto pelas variáveis nitrato e dureza cálcica com similaridade 

de 96,76% e distância euclidiana de 0,06. Está provavelmente sendo formado o nitrato de 

cálcio (Ca(NO3)2), que é um adubo cálcico e corretor de acidez do solo. Portanto, está sendo 

formado um ambiente nutritivo, proveniente principalmente de contaminação doméstica, já 

que no local não há uso de fertilizantes, além do nitrato de cálcio ser um fertilizante também é 

um corretor de pH, isso explica o pH de 5,77 enquanto outros autores encontraram pHs mais 

baixos, mas provavelmente essa mudança não é maior devido à pequena concentração 

encontrada de Ca+2 (0,20 mg Ca+2/L), que acaba sendo um elemento limitante para a formação 

do fertilizante. 

 Na Figura 1b observa-se o gráfico resultante da análise de componentes principais, 

onde foram formadas duas componentes principais (PC), sendo a primeira PC1 responsável 

por explicar 97,1% da variância total. As variáveis condutividade, sólidos dissolvidos totais 

e sulfato (0,862≤ê≤0,264) são as que tiveram o maior peso para a formação da componente. 

A segunda componente principal (PC2) apresentou um nível de explicação mais discreto de 

2,2% da variação total e as suas variáveis de maiores pesos (0,586≤ê≤0,419) são as mesmas 

da PC1 com a inclusão da alcalinidade total. 

 A análise das componentes foi satisfatória com explicação de 99,3%, indicando que 

as água subterrâneas do Conjunto Eduardo Angelim são regidas principalmente pelos 

sólidos dissolvidos com ênfase nos íons responsáveis pela alcalinidade total, sendo eles 

principalmente os bicarbonatos (HCO3
-) – devido ao pH mais ácido da nossa amostra, o 
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carbonato não possuí valores significativos (BRASIL, 2006), indicando que o sulfato é um 

dos principais responsáveis pela alcalinidade. 

4. CONCLUSÕES  

As análises realizadas para cloreto, sólidos dissolvidos totais, sulfato, dureza total e 

cor aparente estão de acordo com a Resolução Conama nº 396 (BRASIL, 2008), se 

enquadrando na classe de consumo humano. 

Entretanto, a média obtida para pH de todos os pontos analisados foi de 5,77, 

demonstrando um Potencial Hidrogeniônico levemente ácido. A água precisa ter um pH acima 

de 6,5 para potabilidade, valores inferiores a esse, podem causar problemas de saúde. Sendo 

assim, somente a casa 03 possui valor aceitável, uma vez que os demais pontos estão 

inferiores ao valor mínimo estabelecido, requisitando um tratamento para elevação do pH. 

As concentrações de Amônia e Nitrato estão comumente relacionadas à poluição por 

meio de despejos domésticos, sendo a primeira uma poluição mais recente, enquanto o Nitrato 

é indicador de uma poluição mais remota (SPERLING, 2014). Segundo o CONAMA n° 396 o 

nitrato presente em águas subterrâneas deve atingir um máximo de 10 mg/L para consumo 

humano e para recreação, além de 90 mg/L para dessedentação de animais, a média dos 

resultados obtidos não ultrapassou esse valor. 

Amônia é uma substância tóxica, caso seja encontrada em altos níveis no sangue 

(hiperamonemia) causam efeitos neurológicos sérios (OECD, 2007). Em todos os pontos 

analisados a água atingiu um valor superior ou próximo a 1,5 mg NH3/L de. A média de 3,58 

mg NH3/L. Há a necessidade de tratamento para a água, uma vez que as concentrações podem 

aumentar a ponto de serem prejudiciais à saúde dos usuários. 

Segundo a resolução Conama N° 396 essas águas subterrâneas se enquadram como 

próprias para o consumo humano, no entanto não é considerado o parâmetro amônia e fósforo 

total, não sendo então recomendado o seu consumo. Visando uma melhor qualidade de vida 

dos habitantes do conjunto Eduardo Angelim, é necessário o uso de um filtro para adequação 

das variáveis nitrato, pH e amônia, além de manter a qualidade dos demais parâmetros 

analisados. É possível que as fossas existentes estejam interferindo na qualidade da água, uma 

vez que os poços se encontram a uma distância máxima de 15 metros das fossas, sendo assim, 

a realocação das fossas seria uma saída para a melhor qualidade da água adquirida pela 

população.  
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RESUMO  

 

O município de Itaituba está localizado a uma latitude 04º16'34 sul e a uma longitude 

55º59'01 oeste, na margem esquerda do rio Tapajós, que é um dos principais rios do estado do 

Pará, fazendo parte da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Devido no 

passado este município ter sua economia baseada na alta exploração do ouro ocorreu a 

migração de diversas regiões do país, entretanto este aumento populacional, fez com que 

houvesse a construção de núcleos habitacionais desorganizados com grande quantidades de 

casas estilo palafitas. Assim, realizou-se uma pesquisa nas residências localizadas à margem 

do Rio Tapajós com o objetivo de constatar como ocorre o lançamento de efluentes das 

mesmas e verificar o índice de doenças relacionadas à contaminação hídrica adquirida pelos 

moradores do bairro, onde se observou que não há saneamento básico e os seus efluentes são 

despejados diretamente no rio, afetando a qualidade de vida da população que utiliza este 

recurso hídrico para seu consumo, por isso, espera-se conscientizar a população da 

importância de conservá-lo, bem como sensibilizar o poder público da necessidade de 

implantação de sistemas de saneamento básico em comunidades que vivem nas margens do 

Tapajós, pois os corpos hídricos são sensíveis a alterações na cobertura do planeta Terra e 

estas podem ameaçar à manutenção de áreas de usos conservacionistas. 

 

Palavras-chave: recursos hídricos. Conscientização. Consumo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A água é um elemento essencial a todos os seres vivos, porém se estiver em má 

qualidade pode trazer riscos à saúde, pois pode servir de veículo para vários agentes 

biológicos e químicos, por isso, o homem deve estar atento aos fatores que podem interferir 

negativamente na qualidade da água que consome e no seu destino final. 

(BATALHA;PARLATORE, 1998). 

 Observa-se que a poluição das águas é, principalmente, fruto de um conjunto de 

atividades humanas e os poluentes alcançam águas superficiais e subterrâneas de formas 

diversas. Assim, pode considerar que a humanidade, até algumas décadas atrás, achava que 

tanto a água quanto a capacidade de depuração dos corpos d’água eram bens infinitos. Mas, 

nas últimas décadas, o rápido desenvolvimento industrial, os aumentos do número de 

habitantes e da produtividade agrícola trouxeram como consequências a preocupação com a 

qualidade e disponibilidade da água para consumo humano, devido à rápida degradação dos 

corpos d’água (MARQUES et al, 2007). 

 A crise global da água não reside na falta absoluta de fornecimento físico, mas se 

prendem à pobreza, desigualdade sociopolítica e econômica, bem como a políticas de gestão 

da água deficientes, que aumentam a escassez (Pnud, 2006). Portanto, o acesso à água não é 

determinado apenas por sua distribuição, por exemplo, em áreas áridas, mas também depende 

de como se dá a distribuição de outros bens (por exemplo, terra ou animais) ou de alterações 

periódicas na produtividade das terras (Moran, 2010). 

 O planejamento inadequado da urbanização na maioria das cidades brasileiras vem 

ocasionando alterações no ambiente, tais como: desmatamento, impermeabilização do solo, 

alteração da topografia, aterramento de áreas baixas ou alagadas e a veiculação de poluentes, 

estes podem influenciar direta ou indiretamente na qualidade de vida da população. Em 

consequência, sob certas condições ambientais, as ocupações urbanas podem se tornar 

importantes fontes de poluição dos recursos hídricos (GOBEL et al, 2007; CHALMERS et al, 

2007). 

 A existência de água potável e de esgotamento sanitário pode promover o 

desenvolvimento humano, não sendo somente um direito fundamental, mas um importante 

indicador do progresso dos povos. Também constitui a base de outros direitos humanos, 

sendo condição básica para que se atinjam metas de desenvolvimento humano mais exigente 

(Pnud, 2006). Como é o caso do 7º. Objetivo do Milênio (ODM) que se refere a “promover o 

desenvolvimento sustentável, reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir pela metade, 
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até 2015, a proporção da população sem acesso a água potável e sanitário básico” (Objetivos 

do Milênio, 2013). 

  Assim, tem-se como objeto de estudo o município de Itaituba, sendo que este entre 

meados da década de 1980 e 1990 teve sua economia baseada na exploração de ouro no Vale 

do Tapajós, sendo que uma das consequências desse novo “eldorado” foi a migração de 

diversas regiões do país para o município. Este aumento populacional levou à construção de 

núcleos habitacionais desordenados, sem saneamento básico, com esgotos sem nenhuma 

espécie de tratamento, com dejetos lançados indiscriminadamente no rio, afetando a qualidade 

de vida da população que utiliza desta água para diversos fins. Considerando esse cenário, 

pretende-se subsidiar possíveis estratégias sustentáveis na região e propor a implantação de 

sistemas de saneamento básico no município de Itaituba-Pará como alternativa para minimizar 

os impactos ambientais que ocorrem no rio Tapajós. 

2. METODOLOGIA 

 O trabalho foi iniciado a partir de uma revisão bibliográfica, a fim de se obter 

conceitos e informações relevantes à análise que envolve a problemática do consumo, 

desperdício e disponibilidade da água adequada para a utilização humana. Em seguida, 

realizaram-se visitas em 30 residências, que ficam localizadas às margens do rio Tapajós, no 

município de Itaituba, onde foram aplicados questionários com o objetivo de verificar os 

métodos de lançamento de seus efluentes bem como o índice de enfermidades relacionadas à 

contaminação das águas. Dessa forma, pode-se analisar e conscientizar a população sobre a 

importância da mudança nos padrões de produção e consumo atuais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A contaminação dos recursos hídricos pode ser considerada um dos principais riscos à 

saúde pública, sendo amplamente conhecida a estreita relação entre a qualidade da água e as 

inúmeras enfermidades que afetam as populações, principalmente em locais onde não existem 

serviços de saneamento. 

Após a realização das visitas nas residências localizadas à margem do rio Tapajós, no 

município de Itaituba, observou-se que a atividade humana naquela região está 

comprometendo a qualidade da água, pois as casas despejam seus efluentes diretamente no rio 

prejudicando a saúde da população que utiliza da mesma água para seu consumo. Assim, 

constatou-se através do relato dos moradores que há um grande índice de enfermidades 

relacionadas à contaminação das águas por microrganismos patogênicos de origem humana, 
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as doenças que mais foram informadas foram: desinteria amebiana, giardíase, diarreia, 

hepatite, porém essas enfermidades não estão registradas na Secretaria Municipal de Saúde.  

Sendo assim, um cenário crítico que se apresenta atualmente é que uma sociedade se 

desenvolve economicamente, aumentando o seu padrão de vida e consequentemente de 

consumo, mas prejudicando o meio no qual vive esta sociedade em virtude da elevada geração 

de efluentes e despejo inadequado dos mesmos.  

Para alcançar uma solução, é necessário apresentar aos estudantes residentes na área 

de estudo a importância da utilização consciente da água do rio Tapajós e os danos causados 

para a saúde dos mesmos quando este bem é poluído, aliando o estudo formal à educação 

ambiental, desta forma estará facilitando o estudo dos conceitos das disciplinas envolvidas 

utilizando a problemática ambiental. Tendo uma educação voltada para a formação de 

cidadãos críticos, participativos, questionadores e multiplicadores de opiniões diante dos fatos 

que ocorrem na realidade que se vive.   

4. CONCLUSÕES  

A água é um recurso natural essencial à vida, pois além de atuar em todos os 

componentes bioquímicos dos seres vivos, também é necessária para a realização da maioria 

dos fenômenos físicos e químicos que ocorrem na natureza, portanto, pode ser considerada 

como um elemento representativo de valores sociais e culturais. 

Por isso que este recurso deve ser conservado para as gerações futuras, desta forma 

pretende-se sensibilizar a população por meio da educação ambiental, porém sabe-se que este 

trabalho não é tão fácil, pois este não terá resultado imediato, principalmente, em uma 

sociedade com padrões culturais e comportamentais já definidos. Esperar que surgissem 

iniciativas dos órgãos públicos e privados também requer certo tempo, visto que, em muitos 

casos, apenas interesses individuais e pessoais estão envolvidos.  

Mas, ainda assim, devem-se buscar mudanças e soluções o mais breve possível para 

que a situação da elevada contaminação dos recursos hídricos não se torne catastrófica e mais 

difícil de ser resolvida.  
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RESUMO 

 

Purus é a Sub-Região que mais se integra ao restante da Amazônia, em grande parte pela 

presença de rodovias, e também onde são vistos os maiores desmates da região. O presente 

trabalho pretende demonstrar o uso de operações estatísticas baseadas em distância, que são a 

base para a Análise Espacial e para a tomada de decisão dentro de um ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). A ferramenta “Relatório” integrante do Sistema Interativo de 

Análise Geoespacial da Amazônia Legal (SIAGEO Amazônia) foi desenvolvida para 

disponibilizar informações locais a partir da comparação entre uma feição de interesse do 

usuário e os mapeamentos que compõe a base de dados geográficos do sistema. O relatório 

identificou em um raio de até 15 quilômetros os polígonos de desmatamento conforme a 

localização da feição submetida, um ponto aleatório em um cruzamento da Rodovia BR 319 

(Transamazônica) no município de Canutama - AM. O padrão da distribuição das ocorrências 

de áreas desmatadas inscritas em um raio de análise foi calculado para cada ano de 

levantamento presente no banco de dados do SIAGEO através do método da Distância Média 

ao Vizinho Mais Próximo. Na grande maioria dos anos utilizados na análise, o valor de “R” 

indicou que é nula a possibilidade de queos padrões espaciais de distribuição 

observadosreflitam o padrão aleatório hipotético. 

 

Palavras-chave: Análise Espacial. Distância. Análise de padrão de pontos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao sul da Sub-Região do Rio Purus, no Amazonas, estão localizadas as maiores 

aglomerações populacionais e com melhores infraestruturas da região, com economia voltada 

principalmente para a pecuária. É também onde são vistos os maiores desmates da região, 

estimulados inicialmente na década de 70 pela política de ocupação do Governo Federal. O 

cenário é atribuído à mudanças de Políticas de Governo, ausência de regularização fundiária e 

ambiental adequada e à deficiência de tecnologias de produção apropriadas, favorecendo o 

avanço da atividade madeireira ilegal (AMAZONAS, 2011).  

Purus é a Sub-Região que mais se integra ao restante da Amazônia e, principalmente, 

ao centro-sul do país. Tal integração ocorre pela presença de rodovias, a chamada 

Transamazônica, com destaque para a BR-230, BR-319, BR-364 e a BR-317. A proporção do 

desmatamento como função da distância das estradas na Amazônia Legal tem, normalmente, 

padrões exponenciais. Quanto mais próximo à rodovia, maior a intensidade e a diversificação 

do uso. (AMAZONAS, 2011). 

As operações estatísticas baseadas em distância são tipos de descrição de padrões que 

utilizam uma abordagem espacial,  nas quais, tomando-se cada ponto por sua vez, através da 

medição ou do cálculo da distância, o mais próximo a ele é encontrado. Para um trabalho 

preciso, é mais seguro calcular as distâncias entre as coordenadas de cada ponto (UNWIN, 

1981). 

Adicionalmente, a análise de processos pontuais tem por finalidade compreender o 

mecanismo gerador de uma distribuição, onde a localização dos pontos irregularmente 

distribuídos em um terreno é o objeto de estudo, e esta localização deve ter sido gerada por 

um mecanismo estocástico.  

De acordo com Câmara (2004), se um padrão de eventos pontuais apresentar desvios 

significativos do comportamento esperado para um distribuição de Poisson (na qual o valor da 

média é distante do valor da moda), isto indica a existência de uma distribuição espacial 

diferente da completa aleatoriedade. 

Com a finalidade de reproduzir a variabilidade espacial de uma superfície através de 

representações do modelo de função aleatória, é necessário definir a hipótese de que o 

processo estocástico seja estacionário de segunda ordem, ou seja, um processo cuja média é 

constante no espaço e cuja covariância dependa apenas do vetor distância entre as amostras - 

ou da estrutura de vizinhança entre elas (CÂMARA, 2004). Ainda segundo Câmara (2004, 

p.57): 
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“Os efeitos de primeira ordem, considerados globais ou de larga escala, 

correspondem a variações no valor médio do processo no espaço. Neste caso, 

estamos interessados na intensidade do processo, isto é, no número de eventos por 

unidade de área. Efeitos de segunda ordem, denominados locais ou de pequena 

escala, representam a dependência espacial no processo, proveniente da estrutura de 

correlação espacial. Para medir a dependência espacial, procuramos estimar o 

relacionamento entre pares de eventos (por unidade de área) no espaço, o que 

corresponde a uma aproximação do cálculo da covariância entre as variáveis 

aleatórias que representam cada evento”. 

Para a análise das propriedades de segunda ordem do processo pontual, uma das 

técnicas mais utilizadas é a da Distância Euclidiana ao Vizinho Mais Próximo. Se tomarmosa 

média de todasestas distâncias, produziremos um valor quepodemos usar paracomparar 

estepadrão de distribuição particularcomoutros padrões. Este valordepende em partedo 

tamanhoda áreaem estudo e daescala dasunidades de medida utilizadas. 

Segundo Taylor (1977), para qualquer análisedo vizinho mais próximo, temos uma 

distância média empírica, oumédia realra,epodemos calcularuma distância médiaesperada, re, 

sobexpectativasaleatórias. A diferença entre estesdois valoresirá medirclaramentea 

divergênciado padrão real de distribuição dos pontos daaleatoriedade.Esta divergênciapode 

serexpressa como uma razãosimples: 

R = ra / re  

Apontuação “0” para este índice representauma situação em que a distância média é 

nula, e temoso caso limitede um padrãoagrupado.QuandoR= 1, a distância média observada é 

igual a distância média esperada, e então, em média, um padrão aleatórioé indicado. 

Pontuações mais altasrepresentamvários graus dedispersão. A pontuação “2” éresultante deum 

padrão quadrático regular eR =2,149,resultante de umpadrão regular limitado emuma 

estruturatriangular. Na prática, exemplos empíricosde padrões deponto resultam em algum 

lugarentreR =0,33e1,67 (TAYLOR, 1977). 

Desta forma, este trabalho tem o objetivo de demonstrar o usode operações estatísticas 

baseadas em distância, através da escolha de um recorte da área de mapeamento dos 

Desmatamentos do Estado do Amazonas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto “Uniformização do zoneamento ecológico-econômico da Amazônia Legal e 

integração com zoneamentos agroecológicos da região" têm como um dos objetivos a 
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disponibilização, em uma plataforma WebGIS i3Geo7 denominada "Sistema Interativo de 

Análise Geoespacial da Amazônia Legal" (SIAGEO Amazônia)8, dos diversos mapeamentos 

derivados dos estudos técnicos que compuseram os Zoneamentos Ecológicos-Econômicos 

(ZEE) dos nove Estados que integram a Amazônia Legal.  

A ferramenta “Relatório” integrante do SIAGEO Amazônia foi desenvolvida para 

disponibilizar informações locais a partir da comparação entre uma feição de interesse do 

usuário (ponto, linha ou polígono), inserida por ele, e os mapeamentos que compõe a base de 

dados geográficos do sistema (por exemplo: rios, limites municipais, unidades de 

conservação, dados socioeconômicos, etc), selecionados pelo usuário e disponíveis para a 

região de análise específica. No “Módulo Análise Espacial” é gerado um relatório com as 

distâncias, sobreposições e porcentagem entre o tema de referência e os dados geográficos do 

SIAGEO Amazônia. 

O Programa de Monitoramento da Amazônia por Sensoriamento Remoto do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realiza anualmente o inventário de perda de floresta 

primária por corte raso, quando ocorre a retirada total da cobertura florestal, por meio do 

Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), 

desenvolvido desde 1988. O Sistema não detecta áreas menores que 6,25 hectares e áreas de 

floresta com tendência a serem convertidas à corte raso  (AMAZONAS, 2011; INPE, 2013). 

Elaborado a partir da base vetorial digital do PRODES (PRODES DIGITAL/INPE, 

2008 apud AMAZONAS, 2008), o tema "desmatamento" é integrante da base de dados do 

SIAGEO Amazônia. As análises de primeira ordem foram baseadas nos métodos da Distância 

Euclidiana, através da identificação dos desmatamentos inscritos em um raio de 15 

quilômetros em relação a um ponto aleatório - inserido no sistema para geração do relatório, 

posicionado no cruzamento da Rodovia BR 319 (Transamazônica) com a Estrada do São 

Francisco, no município de Canutama (AM), distante 55 quilômetros à norte de Porto Velho 

(RO). As análises de segunda ordem foram feitas para o mesmo conjunto de amostras 

baseadas no método da Distância Euclidiana ao Vizinho Mais Próximo. 

A análise pelo método da Média pelo Vizinho Mais Próximo foi realizada em um SIG 

mais robusto que contêm esta funcionalidade, a saber o ArcGIS Desktop versão 9.3.A 

ferramenta retornacinco valores: Distância Média Observada, Distância MédiaEsperada, o 

                                                           
7 Interface Integrada para Internet de Ferramentas de Geoprocessamento, desenvolvida pelo 

Ministério do Meio Ambiente, versão 5.0 SP3. 
8 SIAGEO Amazônia, disponível em: <http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/> Acesso em 

30 de outubro de 2015. 
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Índice do Vizinho Mais Próximo (R), o corte Z e o valor p (probabilidade de queo padrão 

espacial observado tenha sido criado poralgum processoaleatório, representado 

porsuahipótese nula). Os valores de corte Z nos permitem inferirse as 

diferençasobservadassão estatisticamente significativas, sendo que os valores extremosnos 

permitemrejeitara hipótese nula de queos padrões observadospodem ser resultado do acaso. 

A localização do ponto aleatório inscrito por representação do raio de análise de 15 

quilômetros, utilizado pela ferramenta "Relatório" para definição da consulta espacial, e os 

polígonos do tema "desmatamento", simbolizados de acordo com o ano de detecção, são 

mostrados na Figura 1, assim como o raster gerado a partir da funcionalidade "Distância 

Euclidiana" do ArcGIS, cujos valores das células representam o intervalo de valores de 

distância euclidiana de cada polígono em relação ao polígono mais próximo (Ajuda do 

ArcGIS Desktop versão 9.3). 

Figura 1. Ponto aleatório em vermelho e polígonos de desmatamento inscritos por representação do 

raio de análise da ferramenta Relatório e representação da distância euclidiana entre os polígonos do 

tema "desmatamento". 

 
Fonte: PRODES Digital (2008); Google Earth versão 7.1.5.1557 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que inscritos em um raio de 15 quilômetros do cruzamento 

utilizado para a análise, contabilizando-se os polígonos classificados como "resíduos" - áreas 

desflorestadas que tiveram sua detecção no PRODES em um ano diferente de sua ocorrência, 

foram detectadas 82 áreas de desmate em 1997, somando 6.579,56 ha, 69 áreas de desmate 

em 2000, somando 768,20 ha, 71 áreas de desmate em 2001, somando 546,99 ha, 10 áreas de 

desmate em 2002, somando 105,17 ha, 37 áreas de desmate em 2003, somando 425,96 ha, 50 

áreas de desmate em 2004, somando 283,42 ha, 36 áreas de desmate em 2005, somando 

747,24 ha, também 36 áreas de desmate em 2006, somando 214,30 ha, 14 áreas de desmate 
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em 2007, somando 274,78 ha, 24 áreas de desmate em 2008, somando 275,68 ha, e 12 áreas 

de desmate detectadas no ano de 2009, somando 131,82 ha.  

Na análise da Distância Média ao Vizinho Mais Próximo, os polígonos do tema 

“desmatamento”, para cada um dos anos contemplados no mapeamento, tiveram a distância 

média de seus centróides aos centróides dos seus vizinhos mais próximos calculada, e 

comparadas à uma distribuição de pontos aleatória hipotética, considerando o mesmo número 

depontoscobrindo a mesma áreatotal. 

A análise retornou os valores de corte de “Z” de-5,73 e de "R" de 0,67 para o ano de 

1997, de -5,57 e 0,65 para o ano de 2000, de -4,94 e 0,69 para o ano de 2001, de 2,63 e 1,44 

para o ano de 2002, de -4,03 e 0,65 para o ano de 2003, de -4,76 e 0,65 para o ano de 2004, de 

-2,08 e 0,82 para o ano de 2005, de -3,65 e 0,68 para o ano de 2006, de 1,77 e 1,25 para o ano 

de 2007, de -1,68 e 0,82 no ano de 2008, e de 1,05 e 0,35 no anos de 2009.  

Isto posto, há uma probabilidade demenos de 1% de que nos anos de 1997, 2000, 

2001, 2003, 2004, e 2006 os padrões agrupados de distribuição verificados possam ter 

resultadodo acaso. Há uma probabilidade de 5% e de 5 à 10% de que nos anos de 2005 e 2008 

respectivamente, também os padrões agrupados de distribuição  verificados possam ter 

resultado do acaso. O ano de 2009 apresentou um padrão de distribuição aleatório, nem 

agrupado nem disperso, diferentemente dos anos de 2002 e 2007, com menos de 1% e de 5 à 

10% de probabilidade respectivamente, de que os padrões dispersos verificados sejam 

resultantes do acaso. 

Os dados já indicam uma menor dependência (concentração) espacial nas detecções de 

desmatamento dos anos de 2002, 2007 e 2009, tendo este último apresentado um padrão de 

distribuição aleatório. Também nestes anos em que a distribuição das ocorrências se mostrou 

mais dispersa que as demais, esta se deu em um menor número de amostras em comparação 

com os demais anos de análise e também em unidades amostrais com áreas menores em 

relação aos outros anos.  

Os demais anos analisados e que apresentaram um padrão de distribuição mais 

concentrado das ocorrências de detecção de desmate em geral ocorreram em maior número de 

núcleos e ocupando áreas maiores, com exceção de 2005, onde comparativamente a  área 

desmatada total apresentou-se elevada em um número não tão grande de núcleos, e de 2004, 

que, inversamente, apresentou uma área desflorestada menor em relação aos outros anos de 

análise com números de ocorrências similares. 
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Mesmo sem a aplicação de uma análise estatística, comparando-se o desmatamento 

total para cada ano de análise que compõe o estudo com as taxas de desmatamento anual para 

a Amazônia Legal (INPE, 2013), não há correspondência entre o desmatamento anual por 

corte raso ocorrido em toda a Amazônia Legal com a análise local realizada.  

O fato da análise local realizada, correspondente aos efeitos de segunda ordem 

(CÂMARA, 2004), não corroborar a análise de larga escala do desflorestamento anual por 

corte raso ocorrido em toda a Amazônia Legal, pode ter se dado em parte, conforme adverte 

Unwin (1981), por gravesefeitosde bordaintroduzidosem estudosonde o padrão 

depontosmapeadosrepresenta meramenteuma "janela",colocada sobreum padrãodo mundo 

real. Pontosperto dos limites domapa sãoforçados a encontrarvizinhosdentro daárea mapeada, 

enquanto que no mundo realos verdadeiros vizinhosmais próximospodem estarfora do mapa. 

Adicionalmente, como destaca Unwin (1981), assumirmos que uma geometria 

euclidiana é apropriada em determinadas análises pode causar alguns problemas. Medidas de 

distância entre dois pontos em linha reta podem não fornecer melhor entendimento em 

comparação com análises feitas através da reafirmação da distância como custo, tempo, ou 

mesmo distância percebida, que não são suscetíveis de serem euclidianas. Pode-se também, 

por exemplo, estar-se interessado na distância rodoviária, na distância à um rio, e assim por 

diante.  

Também como adverte Gatrell (1983), quando nos referimos a uma "relação", estamos 

prevendo muitas maneiras em que a separação espacial dos objetos pode ser descrita. Existe 

um número quase infinito de relações definidas em conjuntos de objetos, onde a distância 

física é apenas uma delas. Estas nem sempre irão produzir uma representação gráfica ou 

visual. 

Na prática, conforme discorre Taylor (1977), qualquer que seja o fenômenoem estudo, 

reproduções de padrões empíricos sãomuitos,e os padrões resultantes são muito 

maiscomplexos do que osimples casolimiteem cada extremidadeda escalaR. Mesmoquando o 

processodominante écontagioso oucompetitivo,o padrão resultantepode tenderapenasem 

direção a umaposição limiteao longo da escalaR. 

Muitos são os fatores que favoreceramum padrão regular de distribuição de pontos no 

território, como o relevo, a divisãodas terras, a presença de sistema de transportes e serviços, 

etc. O padrão aleatório normalmente indica uma distribuição e uma densidade diferente dos 

padrões de distribuições geográficas, cujas diferenciações e descontinuidades do território se 

dão também pelo fator distância, acesso e dependência espacial entre os objetos.  
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Considerando as particularidades descritas acima, na grande maioria dos anos de 

análise, o valor de “R” indica que é nula a possibilidade de queos padrões espaciais 

observadosreflitam o padrão aleatório hipotético,representado porsuashipóteses nula. 

Portanto, rejeita-se as hipóteses H0 ao nível de confiança de 95% para 9 dos 11 períodos 

analizados. 

4. CONCLUSÕES 

Considerando o objetivo de demonstrar operações estatísticas baseadas em distância 

utilizadas em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas com fins de identificação e 

análise do padrão de distribuição das áreas de desmate, detectadas em um raio de 15 

quilômetros a partir de um ponto aleatório, a ferramenta obteve êxito na execução.  

O módulo de análise espacial é passível de customização em relação aos atributos do 

banco de dados que são exibidos no relatório, possibilitando análises distintas entre os 

diferentes dados levantados em cada um dos mais de 600 mapeamentos temáticos 

disponibilizados. 

Um dos desafios postos na elaboração e implementação de políticas de proteção, 

conservação e manejo sustentável do meio e dos recursos naturais na Amazônia é o de 

garantir a consolidação da fronteira agrícola já aberta, com estímulos à regularização 

ambiental e fundiária, e com isso impedir a abertura de novas frentes de ocupação e 

desflorestamentos. 

Reconhecer o padrão de distribuição e difusão no espaço das áreas desmatadas 

constitui uma contribuição na análise do meio e nas diversas etapas dos processos de tomada 

de decisão e execução de políticas públicas. 
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RESUMO 

O conhecimento da fertilidade e distribuição de solos antrópicos contribui com interpretações 

acerca da classificação espacial, estrutural e funcional de sítios arqueo1ógicos na Amazônia. 

O presente estudo visacaracterizarvalores de pH de solos antrópicos e identificar os seus 

possíveis padrões de formação, buscando delimitar estrutural e funcionalmente diferentes 

áreas de atividade humana antepassada. As amostras de solos, coletadas durante escavações 

arqueológicas em sítios pré-históricos, localizados na região de Porto Trombetas, são 

provenientes de feições topográficas caracterizadas como montículos de Terra Preta (supostas 

lixeiras), áreas planas e circulares (supostas áreas domésticas) e de áreas adjacentes aos sítios 

pré-históricos.Os montículos, em formas curvilíneas, localizadosao redor de áreas planas, 

apresentammaioresquantidades de vestígios cerâmicos, carvão e solo de coloração escura. As 

áreas planas apresentam camadas menos espessas de solo escuro com baixas concentrações de 

material arqueológico.Foram realizadas análises de pH segundo os métodos da Embrapa 

(1997), demonstrando que os horizontes antropogênicos desenvolveram-se a maiores 

profundidades nas áreas dos montículos, apresentando pH de baixa acidez em comparação às 

áreas planas nos sítios estudados e às áreas adjacentes.A maior deposição de materiais 

orgânicos e inorgânicos nas áreas de montículos em detrimento às áreas planase adjacentes é 

o principal fator responsável pelos diferentes valores de pH entre os espaços, demonstrando a 

conformação estrutural e funcional de atividades antrópicas dos sítios arqueológicos estudados. 

Palavras-chave: Pedoarquiologia. Terra preta. Fertilidade do solo. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO 

A ocupação pré-histórica da Amazônia tem sido fonte de diversos estudos científicos, 

devido sua representatividade de registros etnoculturais de sociedades antigas ainda não 

elucidados. Pesquisas recentes nesta região têm demonstrado um grau de impacto ambiental 

significativo nas paisagens construídas e manejadas pelas populações pré-colombianas, 

caracterizando as formas de interações entre homem e ambiente natural, possivelmente, de 

acordo com as suas culturas e necessidades (SCHMIDT, 2014). 

Na Amazônia Oriental ocorre predominância de solos pertencentes às classes 

Latossolo e Argissolo, ambos caracterizados pelo alto grau de intemperismo e propriedades 

físicas essenciais para o manejo agrícola, porém com minerais de argila de baixa atividade, 

como caulinita, óxidos de ferro e alumínio, acidez elevada, baixa concentração de bases 

trocáveis e relevantes restrições nutricionais (CAMPOS et al., 2012). O histórico sistema de 

cultivo desta região é favorecido pela intensa decomposição de resíduos vegetais e ação do 

intemperismo, conferindo essencial nutrição da biota do solo e das plantas(RUIVO et al., 

2005).  

Como consequência da ocupação humana, os solos amazônicos possuem manchas 

escuras férteis, conhecidas como Terra Preta (TP), Terra Preta de Índio (TPI) ou Terra Preta 

Arqueológica (TPA), e materiais arqueológicos superficiais, manifestando a presença de 

assentamentos abandonados (KERN et al.; 2008). Estes solos passaram por intensas 

mudanças físico-químicas e biológicas, adquirindo um elevado potencial de fertilidade, 

através da concentração de nutrientes, fornecida pela deposição de dejetos orgânicos e 

inorgânicos. Desse modo, essas áreas têm chamado atenção dos cientistas por seus possíveis 

padrões de formação e potenciais nutritivos capazes de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura nos trópicos. 

 A compreensão das relações entre as sociedades indígenas do passado e o meio 

ambiente é de grande relevância na descrição dos processos de formação das terras pretas. A 

hipótese mais aceita é que estes solos originaram-se pelas atividades humanas durante a época 

pré-histórica. Portanto, o presente estudo objetiva analisar valores de pH em distintas áreas 

arqueológicas e adjacentes, buscando caracterizar os processos de formação de sítios 

arqueológicos na Amazônia e a formação de TPA. 

1.1. TERRA PRETA ARQUEOLÓGICA RESULTANTE DA OCUPAÇÃO HUMANA 

PRÉ-HISTÓRICA 
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A vasta região amazônica possui áreas com solos alterados por atividades humanas 

pré-coloniais, delimitadas por manchas escuras e registros arqueológicos que caracterizam 

assentamentos abandonados. A TPA possui um arsenal de adjetivos que representam os 

processos culturais que ocorreram durante o tempo, variando de acordo com o contexto 

histórico e ambiental. Nesse sentido, a coloração escura da camada superficial, presença de 

vestígios arqueológicos e teores elevados de nutrientes são os principais critérios para 

reconhecer e delimitar um solo de TPA (KERN & KӒMPF, 1989). 

A descoberta de antigos assentamentos, coleta contínua de fragmentos cerâmicos e 

amostras de solos antrópicos são determinantes na contextualização de hipóteses sobre os 

padrões de ocupações pré-coloniais, atribuindo com novas perspectivas e orientações aos 

resultados alcançados. Diversos aspectos culturais dos povos antigos, como a pesca e o grau 

de desenvolvimento agrícola, bem como a densidade populacional e reocupações de 

assentamentos, manifestam a intensidade de desenvolvimento das TPAs, datando a sua 

origem, aproximadamente, há dois mil anos na região amazônica(LIMA, 2010). 

A origem, desenvolvimento e dispersão dos registros arqueológicos no vasto bioma 

amazônico foram foco de diferentes interpretações. Hipóteses de pesquisadores divergem 

sobre as condições de habitação da Amazônia e como as paisagens sofreram modificações 

durante o tempo pelas sociedades indígenas.  

Alguns cientistas do século passado, como Betty Meggers, alegavam que a Amazônia 

é um “falso paraíso”, sem condições de sustentar sociedades complexas e populações 

densas(MEGGERS, 1971, 2003). Ao contrário do que estes cientistas defendiam, pesquisas 

recentes realizadas em assentamentos pré-históricos sustentam o relato de Carvajal, 

identificando extensas áreas com abundância de fragmentos cerâmicos e terra preta possuindo 

altos teores de nutrientes e carbono orgânico em comparação a outros solos (SCHMIDT, 

2010, HECKENBERGER et al., 1999). 

 De acordo com vários arqueólogos que atuam na Amazônia, as características e 

distribuição de terra preta podem contribuir significativamente com informações a respeito do 

tamanho das populações, estrutura da sociedade, forma de povoamento, relação das 

populações com o meio ambiente e alterações ocorridas nos períodos pré-históricos e pós-

contato nas comunidades Amazônicas (HECKENBERGER et al. 1999;NEVES et al. 

2004;SCHMIDT et al. 2014). 

 Culturalmente, a relação dos índios com o meio natural é caracterizada por ocupações 

espaciais temporárias, com a modificação do meio de acordo com suas crenças e necessidades 
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de sobrevivência. A agricultura é um fator a ser considerado no processo de mobilidade dos 

índios e pela consequente formação dos sítios arqueológicos, pois estes já praticavam o 

sistema itinerante de produção antes da chegada dos europeus no continente americano 

(PEDROSO JÚNIOR et al, 2008), interferindo nos ecossistemas com impactos ínfimos, bem 

como ainda é realizado este tipo de sistema agrícola milenar por diversas tribos indígenas na 

região amazônica e por pequenos agricultores. 

Atualmente, as áreas de terra preta estão sendo manejadas por pequenos agricultores e 

populações tradicionais em diversas regiões da Amazônia para a produção de cultivos, 

obtendo uma produtividade mais elevada em comparação aos solos circunvizinhos com 

necessidade de calagem e adubação. Dessa maneira, as aeras com TPA representam riqueza 

naturalpara as atuais populações amazônicas, possuindoelevada fertilidade para seus cultivos 

agrícolas e desenvolvimento sustentável.   

1.1.1. SÍTIOS ARQUELÓGICOS: GREIG I E CIPOAL DO ARATICUM. 

Os sítios arqueológicos delimitados possuem geralmente áreas distintas em sua 

conformação, com evidências de como o homem utilizou o espaço através da ocorrência, 

distribuição, tamanho e profundidade da terra preta, caracterizando a sua formação. Exemplo 

desses assentamentos são os sítios Greig I e Cipoal do Araticum, nos quais foram 

identificados montículos, supostas lixeiras, de coloração mais escura na superfície com 

formas curvilineares ao redor de áreas planas, supostamente áreas domésticas.  

Montículos, em formas curvilíneas,em volta de terraços planos ovóides foram 

descritos nos dois sítios arqueológicos. De acordo com Schmidt (2012a, 2012b), estas feições 

são semelhantes às feições encontradas no Alto Xingu e na Amazônia Central. Nos 

montículos, a superfície apresenta uma cor mais escura e contém mais vestígios (fragmentos 

de cerâmica) em relação à área mais baixa e plana no centro da feição. Para Schmidt 

(2012a),devem ser similares às feições descritas por Nimuendajú (1949:104) onde se referiu 

“um número de convexidades de alguns metros de diâmetro cada uma” na região do rio 

Tapajós. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os sítios arqueológicos estão situados no município de Oriximiná, Estado do Pará, 

onde o sítio PA-OR-124Greig I localiza-se na região de Porto Trombetas e o Sítio PA-OR-

127 Cipoal do Araticum em uma área interfluvial de platôs entre o baixo Rio Trombetas e o 

baixo Rio Amazonas, próximo à foz do rio Trombetas. A área que abrange os referidos sítios 
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possui relevo caracterizado pela presença de platôs com superfícies planas nas partes mais 

elevadas, combinado com áreas rebaixadas de sopé e presença de grandes rios (Figura 1). 

O sítioPA-OR-124Greig I, descoberto em agosto de 2006, foi encontrado em terra 

firme, afastado das margens de grandes rios (área de interflúvio), em uma área de platôs entre 

os rios Trombetas e Amazonas.O sítio PA-OR-127 Cipoal do Araticum, descoberto em 2009, 

localiza-se em uma área interfluvial de platôs entre o baixo Rio Trombetas e o baixo Rio 

Amazonas, próximo à foz do rio Trombetas (GUAPINDAIA, 2008). 

Figura 1 - Mapa dos sítios registrados na área dos platôs próximo Porto Trombetas. 

 
Fonte: Guapindaia, 2008b. 
 

Escavações intensas foram realizadas nas feições identificadas nos referidos sítios, 

com amostras coletadas a cada 5 cm, com a base das colunas atingindo a profundidade 100 

cm. Além das sondagens, amostras de escavações (A-1, A-2, P-1, P-2, P-3 e P-4)foram 

coletadas em áreas adjacentes ao sítio Cipoal do Araticum como base comparativaàs amostras 

de dentro do referido sítio e caracterizar as diferenças químicas entre as áreas, determinando o 

grau de fertilidade do solo antropogênico na parte interna e externa, elucidando possíveis 

indicativos de manejo de cultivos nas áreas adjacentes, onde as escavações A-1 e A-2 estavam 

no sentido oposto ao sítio em relação às escavações P-1, P-2, P-3 e P-4, onde P-1 e A-1 são 

mais próximas das extremidades do sítio, e as escavações restantes se distanciam do sítio 
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obedecendo as referidas sequências.Foram realizadas análises de pH em água, segundo os 

métodos da Embrapa (1997), em todos os solos coletados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se a partir dos dados de ambos os sítios que não apenas a profundidade de 

terra preta, mas também a distribuição das propriedades e componentes químicos do solo 

variam significativamente em relação ao relevo, indicando o grau de suficiência de nutrientes 

no solo e disponibilidade dos mesmos em diferentes profundidades, que se relaciona com a 

possibilidade de resposta da matéria orgânica presente no meio físico, em que os reflexos do 

seu manejo sustentável influenciam diretamente na manutenção, a longo prazo, da capacidade 

produtiva do solo. 

Os solos do sítio Greig I, da unidade de escavação N387 L822, referentes à área plana, 

apresentaram pH mais elevado nos primeiros 10 cm em comparação aos solos do montículo 

analisados (N387 L800), onde os valores de pH nos diferentes níveis de profundidade ficaram 

em torno de 4,0próximos da superfície, uma faixa de acidez considerada elevada. Os níveis de 

pH variam entre 4,2 e 4,8 no montículo e entre 3,9 e 6,2 na área plana. O resultado de 6,2 

representa uma anomalia, provavelmente, devido a presença de uma substância arqueológica. 

Com exceção dos primeiros dois níveis (0-10 cm), o pH é ligeiramente elevado no montículo 

em comparação a área plana até a profundidade 50 cm, que corresponde a profundidade 

aproximada do solo mais escuro. Por outro lado, na área plana as amostras apresentam níveis 

de pH ligeiramente elevados na profundidade 50 a 100 cm. Nas camadas superficiais o pH 

apresenta-se menos ácido nas amostras da área plana, provavelmente, devido a um maior 

acúmulo de cinza das fogueiras da casa que supostamente existia no local (Gráfico 01). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 - Valores de pH do solo do sítio Greig I referentes às escavações N387 L800 (montículo)e 

N387 L822 (área plana). 
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Fonte: Autores(2015). 

 
Em relação ao pH dos solos do Cipoal do Araticum, os seus valores ficaram em uma 

faixa de acidez média, variando entre 5,1 e6,1 na unidade de escavação 27.2, suposta área de 

lixeira. Observa-se que o pH neste local diminui nos 20 cm iniciais, variando de 6,1 a 5,4 nos 

seus valores, grau de acidez ideal para submeter diversas culturas para produção agrícola, pois 

a disponibilidade de nutrientes é alta nesta faixa de pH. Na unidade de escavação 27.1, 

referente à área plana, o pH manteve-se em uma média de 4,8 a 5,3 possuindo acidez 

considerada ligeiramente elevada, com pH relativamente menor em relação ao 

montículo(Gráfico02). 

 
Gráfico 02 - Valores de pH do solo do sítio Cipoal do Araticum referentes às escavações 27.1 

(área plana) e 27.2 (montículo). 

 
Fonte: Autores (2015). 
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Nos solos coletados nas áreas adjacentes aosítio Cipoal do Araticum, os níveis de 

acidez ativa do solo (pH) apresentaram-se elevados, ao passo que se distanciavam das 

extremidades da feição, demonstrando níveis de pH mais baixos em relação aos registrados no 

interior do sítio(Gráfico 03). As unidades de escavação (A-2, P-2, P-3, P-4) mais distantes 

das extremidades do sítio apresentaram pH abaixo de 4, da superfície do solo até a 

profundidade de 20 cm. A unidade de escavação P-1 apresentou valores acima do pH 4, 

registrando 5,6 nos centímetros superficiais, provavelmente, devido a proximidade do sítio e 

influência da matéria orgânica dos locais de depósito de resíduos orgânicos e inorgânicos, 

percolados superficialmente pela água das chuvas para áreas vizinhas. Tal fator também 

explica a queda de 4,5 para 3,6 do pH da superfície do solo para a profundidade 5-10 cm da 

unidade de escavação A-1. A baixa disponibilidade de nutrientes ocorre sob acidez ou 

alcalinidade excessiva, bem comooutros fatores que influenciam no desenvolvimento das 

plantas, situações que tornam essencial o manejo correto da fertilidade do solo. 

Gráfico 03 - Valores de pH do solo das escavações referentes às áreas adjacentes ao sítio Cipoal do 

Araticum. 
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Fonte: Autores (2015). 

 

Segundo Falcão et al. (2009), o grau de acidez do solo limita a produção vegetal de 

forma indireta, pois aquela está ligada a não disponibilidade de nutrientes e à disponibilização 

de alguns elementos em níveis tóxicos como o Al e o Mn, bem como a remoção das bases 

absorvidas pelas plantas, o aumento da concentração de CO2, proveniente das chuvas ou da 

respiração dos microrganismos, e pela decomposição da matéria orgânica,  são fatores que 

colaboram fortemente com o aumento da acidez do solo, os  quais podem estar presentes nos 

sistemas agrícolas desenvolvidos nas TPAs, alguns com diferentes graus de intensidade, 

influenciando diretamente na produtividade.  

4. CONCLUSÃO 

Os resultados de pH apoiam a hipótese de que o solo do montículo foi formado no 

contexto de uma área de descarte de grandes quantidades de cinza, carvão e lixo orgânico, 

evidenciados pelos seus menores valores de acidez em comparação aos valores da área plana, 

área da hipotética casa, bem como em comparação aos valores de pHdas áreas adjacentes. 

O contínuo acúmulo de lixo dos povos indígenas que povoavam a região amazônica 

possuiu papel significante na ciclagem de nutrientes, atribuindo riqueza nutricional e 

melhores propriedades físicas do solo. 

Estes resultados avançam o entendimento da variação de fertilidade dentro e fora de 

um sítio arqueológico com terra preta, deixando evidente as possíveis diferenças nas 

propriedades do solo, provocadas pelas variadas atividades e uso do espaço durante o tempo e 

a importância de serem utilizadas para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis, 

melhorando e mantendo as propriedades químicas e físicas de solos tropicais. 
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RESUMO 

A Temática Ambiental tem sido alvo de crescentes debates e preocupações, em decorrência 

da geração e/ou intensificação de problemas do meio ambiente, por vezes, oriundos de ações 

antropogênicas. Esses problemas podem influenciar diretamente na qualidade de vida do ser 

humano. Portanto, é relevante abordar a temática no ambiente escolar, sendo imprescindível 

para o entendimento dos processos, na reflexão de atividades causadoras e intensificadoras de 

problemas do meio ambiente e na formação de alunos críticos que sejam capazes de formular 

opiniões e tomar decisões sobre o tema. Neste sentido, objetivou-se contextualizar aulas de 

Química, abordando a Temática Ambiental, com enfoque na “intensificação do efeito estufa”, 

“chuva ácida” e “inversão térmica”. A pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre do ano 

de 2015, em uma Escola da Rede Pública de Ensino no Município de Tailândia-PA. A 

amostra total do presente estudo foi de 30 alunos do 3º ano do Ensino Médio. Como 

instrumento de pesquisa, utilizou-se um questionário estruturado em perguntas quantitativas e 

qualitativas. Pelas análises dos dados, pode-se inferir que os alunos consideram importante 

abordar a Temática Ambiental no Ensino de Química, assim como a proposta metodológica 

adotada foi satisfatória e obteve resultados positivos quando se refere aos conceitos 

trabalhados em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Meio Ambiente. Contextualização. 
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1. INTRODUÇÃO  

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais importante e urgente, 

principalmente, em decorrência da intensificação de problemas relacionados ao meio 

ambiente. Segundo Sulaimam (2011), são problemas de ordem ambiental: aquecimento 

global, mudanças climáticas e escassez de recursos naturais. Sulaimam e Magalhães (2014) 

apontam que o aquecimento global é um problema ambiental, e que é provocado pela 

intensificação de emissões de gases poluentes. 

De acordo com Vasconcelos et al. (2009), outro problema de ordem ambiental é a 

chuva ácida, que se mostra relevante de ser salientada, pelos graves problemas que pode gerar 

ao local de ocorrência.  

É de indubitável importância que, as discussões acerca dos problemas ambientais se 

intensifiquem na saciedade em geral, e não apenas seja alvo de pesquisadores da área, pois, os 

problemas ambientais, também, são problemas de ordem social. 

Segundo Silva (2007), a contextualização no Ensino de Química é uma forma de 

abordagem de questões sociais, com vistas a desenvolver atitudes e valores e à transformação 

da realidade social. Assim sendo, mostra-se viável abordar os problemas ambientais, 

contextualizando ao Ensino de Química nas escolas.  

É necessário, portanto, que ocorra em sala de aula, através da contextualização, uma 

sensibilização e educação ambiental com os alunos, para que possam conhecer e opinar de 

forma consciente. Para Medeiros et al. (2011), a educação ambiental é um processo pelo qual 

o educando começa a obter conhecimento das questões ambientais e passa a ter uma nova 

visão sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador em relação à conservação 

ambiental.  

De acordo com Reigota (2010), a preocupação com a educação ambiental não é 

recente, pois já no ano de 1972, na Conferência de Estocolmo, uma das suas resoluções 

apontava para esse aspecto, buscando a participação ativa na solução de problemas de ordem 

ambiental.  

Com base nestes aspectos, o objetivo do presente trabalho foi contextualizar a aula de 

Química, abordando a temática ambiental, com enfoque na “intensificação do efeito estufa”, 

“chuva ácida” e “inversão térmica”. 
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola da Rede Pública de Ensino, no Município 

de Tailândia-PA. Participou da pesquisa uma amostra total de 30 alunos do 3º ano do Ensino 

Médio. 

 Para coleta de dados, aplicou-se um questionário estruturado em perguntas 

quantitativas e qualitativas, onde para análise dos resultados utilizou-se o método analítico 

descritivo. O intuito foi verificar como os alunos classificaram o estudo da temática 

ambiental, bem como o grau de aprendizagem dos conceitos abordados em sala de aula. 

 O presente estudo foi desenvolvido durante três aulas. A primeira aula consistiu na 

abordagem do conceito de efeito estufa e intensificação desse processo, decorrente das altas 

taxas de emissões de gás carbônico e gás metano, culminando no aquecimento global. Ao 

término da aula, foram aplicadas atividades para que os alunos pudessem compreender a 

importância do conteúdo ministrado. Na segunda aula foi trabalhada a abordagem do conceito 

de chuva ácida, suas causas, consequências e diferença na composição em relação à chuva 

comum o que motivou os alunos na compreensão da temática abordada. A terceira aula 

consistiu na abordagem do conceito de inversão térmica, demonstrando as razões pelas quais 

esse processo ocorre e suas consequências. Ao término de todas as aulas, aplicou-se o 

questionário para levantamento de dados junto aos alunos da escola. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista a análise dos dados, pôde-se constatar que 100% dos alunos 

classificaram como   importante o estudo da temática ambiental no Ensino de Química no 

ambiente escolar. De acordo com Almeida (2011), a temática ambiental é imprescindível para 

o processo educativo e que sua abordagem forma estudantes capazes de decidir, participar e 

discutir acerca das questões ambientais em sua comunidade. 

 Quando questionados acerca do efeito estufa e sua intensificação, 90% dos alunos 

conceituaram esse processo de forma satisfatória, como se pode notar nos seguintes relatos 

“O efeito estufa é algo natural, mas pela produção em alta escala de CO2 e CH4, há um 

aumento na camada desses gases, dificultando assim a saída de calor.”; “O efeito Estufa é 

um efeito natural, no qual vem em defesa da terra para não esfriar, porém, o excesso de CH4 

e CO2 há intensificação do efeito estufa causando o aquecimento global (...).”. Apenas 10% 

conceituaram de forma confusa, sendo classificado como “insatisfatório”. 
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 Para Cardoso e Alves (2012), o aumento da concentração de gases de efeito estufa 

como o gás carbônico (CO2) e metano (CH4), devido a atividades antropogênicas, está 

fazendo com que a temperatura global do planeta se eleve. Sendo assim, de acordo com os 

autores, os conceitos citados por 90% dos alunos podem ser considerados aceitos. 

 Quando questionados acerca da chuva ácida, 93,3% dos alunos conceituaram esse 

processo de forma satisfatória, como se pode notar nos seguintes relatos “A chuva ácida 

ocorre quando as moléculas de Nitrogênio e Enxofre são levadas para cima junto com outras 

poluições pelo ar quente, ao se juntarem com as moléculas de água (vapor) e oxigênio, 

formam ácidos, causando grande dano ao cair”;“A chuva ácida ocorre quando os gases N 

(nitrogênio) ou S (enxofre) reagem com o vapor de água, ocasionando a chamada chuva 

ácida.” Apenas 6,7% conceituou de forma insatisfatória. 

 Segundo Maia et al. (2005), a chuva ácida é provocada por emissões de óxidos de 

enxofre (SO2 e SO3) e de nitrogênio (N2O, NO e NO2) que, ao entrarem em contato com o 

vapor de água, reagem formando ácidos fortes, aumentando a acidez da água da chuva. Nesse 

sentido, os conceitos citados por 93,3% dos alunos podem ser considerados aceitos, de acordo 

com os autores. 

 Por fim, quando indagados sobre inversão térmica, 90% dos alunos, conceituaram esse 

processo de forma satisfatória como se pode notar nos seguintes relatos “Normalmente, o ar 

quente que fica embaixo tende a subir por ser menos denso, levando poluições, e o ar frio que 

está em cima desce. Na inversão térmica o ar frio fica preso em baixo, mantendo também as 

poluições, e o ar quente fica em cima.”;“A inversão é quando a ordem natural se inverte e 

fica o ar frio em baixo preso e ao ar quente em cima e por conta disso a poluição que o ar 

quente normalmente levaria para cima fica aqui embaixo e pode causar diversos problemas 

de saúde.”. 10% conceituaram de forma insatisfatória. 

 Para Mota e Imasato (2010), a inversão térmica é um processo que ocorre quando uma 

camada de ar frio, que é mais densa, desce e “segura” todos os poluentes, provocando assim 

uma névoa cinza pouco acima da superfície da cidade.  

 Com isso sobre essa camada de ar frio, fica outra camada de ar, só que desta vez 

quente que por ser menos densa sobe e impede que os poluentes se dispersem pela 

atmosfera.Logo de acordo com a visão dos autores acima, os conceitos citados por 90% dos 

alunos podem ser considerados aceitos. 

4. CONCLUSÕES  
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As pesquisas relacionadas a temática ambiental desenvolvidas em espaços escolares 

ou em comunidades são consideradas relevantes, pois estimulam ao conhecimento científico e 

ajudam na compreensão de conceitos químicos que são desenvolvidos de maneira 

contextualizada com os conteúdos ministrados. Neste sentido, a contribuição da pesquisa 

apresentou resultados satisfatórios pelos alunos pesquisados em uma Escola da rede Pública 

do Município de Tailândia – Pará. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a abordagem da temática 

ambiental é de suma importância no ambiente escolar e que a mesma está relacionada com a 

disciplina de Química. Pode-se concluir ainda que a metodologia adotada obteve resultados 

positivos e que as discussões em sala da aula acerca da Temática Ambiental foram 

assimiladas de forma satisfatória, através das respostas concisas e claras que foram atribuídas 

pelos alunos pesquisados da referida escola.  
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RESUMO  

Esta comunicação é parte da pesquisa de mestrado em andamento na Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, que tem como objeto de pesquisa o ensino de história regional e dentro 

deste campo, a história das disciplinas escolares, com a finalidade de estudar a história da 

disciplina ‘Estudos Amazônicos’ no estado do Pará, que foi criada no final dos anos 1990. A 

metodologia de pesquisa foi baseada em entrevistas realizadas no primeiro semestre de 2015, 

com professores que participaram da elaboração de dois livros didáticos regionais, que são: 

História do Pará, de Gerard Prost (1998) e Amazônia: História, análise e problemas; 

Amazônia: meio ambiente, de Violeta Loureiro (2000).  Querendo compreender porque os 

professores no Pará criaram uma disciplina regional no Pará, atentando para a seguinte 

hipótese, partindo do pressuposto de que os professores no Pará construíram uma narrativa 

específica sobre a Amazônia elegendo determinados temas como: a biodiversidade, os 

aspectos geográficos, o meio ambiente e os conflitos sociais, eles distanciam-se de uma 

história política-administrativa do Estado e colocam em visibilidade no espaço escolar a partir 

de suas narrativas as recentes transformações que ocorreram na região amazônica. Como 

resultado desta pesquisa pretende-se perceber a partir das entrevistas e dos manuais escolares 

lançados pelo governo do Estado quais são os sentidos e os significados que a narrativa 

didática regional elaborada pelos professores/autores considera importantes consolidar na 

memoria social aproximando-se da discussão de educação ambiental e a formação do sujeito 

ecológico (CARVALHO, 2012), portanto, compreender os significados que esta disciplina 

tem para o contexto dos anos 90 no Pará e perceber as suas especificidades. 

 

Palavra-chave: Amazônia; Educação Ambiental; Estudos Amazônicos.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

Esta comunicação é parte do meu projeto de pesquisa de mestrado em andamento, 

tendo como finalidade estudar a consolidação no Pará durante os anos 1990 de uma proposta 

regional para a escola, portanto, percebemos que a partir da história da disciplina Estudos 

Amazônicos há um confronto para legitimar as narrativas escolares sobre o que contar a 

respeito da Amazônia, isto fica claro quando observamos a formação dos professores 

acadêmicos que elaboraram os manuais didáticos dos anos 19909.  

Diante desta realidade estadual uma comissão de professores juntamente com a 

professora Violeta Loureiro, em 1995, fez um projeto com a finalidade de escrever um livro 

de História do Pará para uso nas escolas por alunos e professores, este livro seria o primeiro 

de um projeto que ficou conhecido como Estante da Amazônia. Este projeto começou a ser 

desenvolvido pela SEDUC, em 1996, diante de duas constatações na rede estadual: a 

inexistência de livros didáticos sobre a Amazônia e o Pará para uso de alunos e professores e 

diante da dificuldade do professor trabalhar em sala de aula e em grupo de alunos um tema 

sobre a Amazônia, por dispor de apenas um livro (que seja seu ou da escola) para aquela 

determinada disciplina. Podemos perceber que havia uma bibliografia consolidada sobre os 

recentes acontecimentos sociais que ocorreram na região amazônica, mas no que se refere ao 

espaço faltava uma sistematização. Os professores perceberam essa ausência de temas que 

dialogassem com essa perspectiva e junto com a Secretaria de Educação consolidaram dois 

caminhos para se estudar o espaço regional na escola: a criação de uma disciplina escolar e a 

elaboração de livros didáticos regionais.  

   A SEDUC comprometeu-se com o projeto Estante da Amazônia a produzir livros 

didáticos que versassem sobre a realidade regional. A meta era colocar em cada escola da rede 

estadual, que a época girava em torno de 200 escolas um total de 30 exemplares de cada obra 

e não apenas um título.  

O projeto tinha como dinâmica que o professor utilizasse o livro em sala de aula, de 

forma prática, onde o livro didático poderia ser lido simultaneamente por mais de 50 alunos, 

dois a dois, haja vista, que toda a biblioteca da escola receberia, cada uma, 30 exemplares.  

O livro didático regional possui uma especificidade era produzido pensando no aluno, 

em seu uso no espaço escolar e não especificadamente para o professor da disciplina Estudos 

                                                           
9Os manuais didáticos a serem analisados por esta pesquisa são: LOUREIRO, Violeta. Amazônia: História e 

análise de problemas (do período da borracha aos dias atuais). Editora Distrobel, 2000; LOUREIRO Violeta. 

Amazônia: meio ambiente. Editora Distrobel, 2000; PROST, Gerard. História do Pará: das primeiras populações 

à Cabanagem. Belém, 1998; PROST, Gerard. História do Pará: do período da borracha aos dias atuais Belém, 

1998. 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

414 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Amazônicos, podemos encontrar uma dificuldade em relação ao seu ensino, que gira entorno 

da seguinte perspectiva, não foi pensado um currículo mínimo para a disciplina e não existe 

manual para o professor, isto se torna complexo quando analisarmos as produções didáticas 

regionais, haja vista que os manuais didáticos nos apresentam várias leituras do passado 

amazônico, que apresentam possíveis caminhos para se ensinar história da Amazônia.  

No dia 20 de dezembro de 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB, este documento tornou-se um instrumento importante na educação brasileira dos anos 

90, pois é considerado um momento de reorientação da educação curricular brasileira e tinha 

como finalidade básica da educação a “formação comum indispensável para o exercício pleno 

da cidadania” (BRASIL, 1996).  

Em seu artigo 26, esta legislação apresenta uma estrutura curricular que é assim 

constituída: Base Nacional Comum – BNC composta obrigatoriamente de disciplinas como o 

estudo da língua portuguesa e da Matemática, do conhecimento físico e do mundo natural, da 

realidade social e política, da educação artística e da educação física e do ensino de uma 

língua estrangeira. No mesmo documento ainda é acrescentado uma parte diversificada 

composta de algumas disciplinas que devem conter “características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (BRASIL, 1996).  

Em entrevista ao projeto de pesquisa deste mestrado a professora Violeta Loureiro, 

quando questionada sobre o porquê de criar uma disciplina regional no Pará, durante os anos 

90, nos respondeu que diante do atual momento de destruição pelo qual passava a região 

amazônica e o alto grau de desconhecimento sobre a mesma entre os estudantes e 

universitários, que a não serem os especialistas da área não conheciam a Amazônia, ela, 

durante a sua gestão como diretora de ensino na Secretaria de Ensino do Estado do Pará na 

administração do ex-governador Almir Gabriel (1995-2002) e atuando como conselheira 

Estadual de Educação conseguiu viabilizar, em 1997, a criação de uma disciplina regional que 

atendesse as demandas sociais e escolares da época. 

A criação da disciplina regional Estudos Amazônicos, durante os anos 1990, a partir 

da resolução nº 630/97, foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, dentro da chamada 

parte diversificada do currículo da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará.  

Em seu artigo 5º define que a parte diversificada do currículo será disciplinada pelo 

respectivo Conselho de Educação do Estado do Pará, mediante um elenco de disciplinas que 

foi sugerido às entidades mantenedoras dos Estabelecimentos de ensino a escolha de pelo 

menos duas destas. A resolução nº 231 de 05 de Maio de 1998 estabelece as normas que 
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disciplinam a parte diversificada do Currículo do Ensino Fundamental do Sistema de Ensino 

do Estado do Pará, onde normatiza que em todas as escolas deste Estado deverá ser mantida a 

igualdade de acesso para os alunos a Base Nacional Comum de maneira a legitimar a unidade 

e qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional a Base Nacional Comum e sua parte 

diversificada deverão integrar em torno de paradigma curricular que vise estabelecer a relação 

entre a educação fundamental e o médio. 

Em Ofício encaminhado para as escolas públicas do Estado do Pará a diretora de 

Ensino deste Estado Violeta Refkalefsky Loureiro encaminha as novas matrizes curriculares 

para o Ensino Fundamental e Médio para o ano de 199910 (em anexo), no qual faz uma 

alteração na parte diversificada do currículo com a inclusão da disciplina Estudos 

Amazônicos em substituição a disciplina Estudos Paraenses, com duas aulas semanais na 5ª e 

6ª séries e três aulas semanais na 7ª e 8ª séries, tendo a seguinte justificativa “pela imperiosa 

necessidade da escola contribuir para a formação de uma consciência nos cidadãos sobre a 

Amazônia como uma questão nacional e ser a Amazônia o maior e mais rico sistema natural 

do planeta Terra”.  

Esta disciplina pode ser ministrada por professores licenciados em História, Sociologia 

e Geografia sendo pertencentes ao quadro de servidores da SEDUC, portanto, esta é uma 

disciplina interdisciplinar. Um momento importante para que se possa discutir no espaço 

escolar questões referentes aos últimos acontecimentos da região amazônica, esta era a 

proposta curricular que a professora Violeta Loureiro pensou nos anos 90, quando apresenta 

ao Conselho Estadual de Educação a ideia de criar uma disciplina regional que versasse sobre 

determinados temas amazônicos, com a função de conscientizar as pessoas sobre o futuro da 

região amazônica. 

2. METODOLOGIA 

Nesta pesquisa estamos trabalhando com dois grupos de professores/autores de livros 

didáticos regionais no Estado do Pará, de um lado estão os professores acadêmicos que 

chancelam a autoria dos dois livros didáticos e de outro os professores de História da rede 

estadual de educação que não estavam na academia, mas em sala de aula, colaborando com a 

escrita e a pesquisa do livro didático tendo que ensino e pesquisa para poderem construir seja 

em pesquisas no Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) e no Museu Paraense Emílio 

Goeldi (MPEG) fontes primárias para a elaboração do livro didático regional, no entanto, 

                                                           
10 Ofício Circular nº 018/98-DEN, Belém, 10 de dezembro de 1998.  
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neste mesmo grupo de professores havia os que foram cedidos para a Secretaria Estadual de 

Educação como foi o caso dos professores Maria de Fátima Oliveira e William Junior na 

função de técnicos pedagógicos, outro como o professor Ribamar de Oliveira e da professora 

Edilena Barbosa que continuaram em sala de aula, mas que também colaboraram com a 

escrita do livro.  

O que mobiliza os professores acadêmicos e não acadêmicos que participaram da 

construção destes manuais didáticos e da disciplina regional a pensar esta disciplina criada no 

Pará, são as recentes transformações pelo qual passou a região amazônica, portanto, era 

necessário debater essa nova configuração socioespacial da Amazônia nas escolas. Havia uma 

preocupação em construir uma nova relação no espaço escolar que dialogasse com as questões 

regionais sobre a relação passado-presente, há uma necessidade que fosse privilegiada a 

região amazônica a partir de suas transformações sociais que ocorreram logo após a abertura 

da Belém-Brasília e a ocupação de determinados espaços com a construção de rodovias. 

Os professores/autores que escrevem as narrativas didáticas no Estado do Pará 

apresentam uma nova perspectiva de história regional possível de ser ensinada, portanto, eles 

constroem a partir de suas evidências um lugar de memória a ser sedimentado nesta escrita 

regional, fazendo emergir nesta narrativa escolar a presença do ser amazônida, deixando 

explícito em sua narrativa as relações sociais dos sujeitos que fazem parte da sua história 

recente, como o posseiro, o grileiro, o caboclo e o indígena, portanto, trazendo a tona aspectos 

e fatos que nos permitem compreender a história recente da região amazônica no espaço 

escolar. Os problemas resultam da necessidade de compreender o currículo proposto por esta 

disciplina, que durante o início do século XXI confunde-se com uma História do Pará. Os 

discursos pensados para esta disciplina por meio do currículo e do material didático não 

dialogam com a prática docente.   

A concepção de História da região amazônica diferenciava-se de uma História do Pará, 

consolidada nos livros didáticos lançados no Pará durante o século XX. Percebe-se que os 

professores do Pará apresentam como concepção de estudo para os chamados “Estudos 

Amazônicos” uma narrativa que dialoga com algumas questões regionais, com o modelo de 

desenvolvimento, com os problemas sociais e as questões ambientais.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As dimensões constitutivas do ensino de História durante os anos 1990 foram 

redimensionadas, diante do contexto liberal-conservador, com disputas e lutas entorno de uma 
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nova política educacional, percebemos que a LDB assume esse papel de redimensionar as 

políticas educacionais deste período, que adentra o século XXI sendo feitas reformulações em 

determinadas questões acabando por reforçar uma educação multiculturalista. As marcas do 

período estudado são a política neoliberal e o crescimento do conservadorismo.   

Os estudos do currículo ganharam novas perspectivas constituindo-se como um campo 

de estudo que marcou a década de 70 com a ampla relação entre a “história cultural” e a 

“cultura escolar” no âmbito da educação. A história dos conteúdos do ensino primário ou 

secundário e, sobretudo das disciplinas escolares, raramente suscitou o interesse dos 

pesquisadores apresentando-se como uma lacuna na historiografia educacional (CHERVEL, 

1992). Este fato no campo do historiador torna-se um problema pouco usual. Recentemente 

tem crescido a preocupação dos historiadores de ensino em compreender algumas reflexões 

sobre a disciplina história que não se limita a questões historiográficas ou práticas 

metodológicas (FONSECA, 2011, p. 26).  

As reflexões de David Hamilton (1992, p. 34) sobre a história da educação escolar 

vêm no sentido de nos afirmar que “é necessário trazer os lugares-comuns da escolarização 

para a linha de frente de análise educacional. Eles não são apenas um pano de fundo para a 

mudança educacional: eles constituem sua própria trama e urdidura”, quando pensamos a 

concepção de análise da disciplina objeto de estudo deste capítulo percebemos que a 

interdisciplinaridade, torna-se um problema no espaço escolar, diante das diversas formações 

na área das ciências humanas que estão em constante disputa no espaço escolar. 

Segundo Yves Chevallard (1991), a noção de disciplina escolar está ligada a um 

processo de transformação e recriação de saberes nos quais estão envolvidos diversos agentes 

e dispositivos que, atuando em diferentes instâncias, transformam saberes sociais de 

referência em saberes escolares, sempre considerando a sua historicidade, essas construções e 

processos possuem dimensões epistemológicas, sociais e históricas que possui no decorrer do 

tempo à participação efetiva dos professores e dos autores de livros didáticos.  

Percebemos que a disciplina escolar criada no Pará, durante os anos 1990, não se 

encontrava consolidada nos saberes de referência, ela precisava se transformar em um saber 

escolar possível de ser ensinado aos alunos, percebemos que isto é uma problemática central 

que está permeada no centro de discussão da formulação desta disciplina.  Segundo Arlete 

Gasparello (2013, p.152) os professores/autores deixaram em sua produção escrita as marcas 

do seu contexto educacional específico – o ensino de História – com seus princípios, 

conceitos e categorias emergentes ou recriadas na prática cotidiana de suas aulas. 
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Compreender quais foram às marcas registradas sobre a Amazônia, por estes 

professores/autores de livros didáticos regionais, nos anos 1990, é o segundo objetivo que este 

projeto de mestrado pretende fazer quando for analisar essas produções didáticas.    

Os professores/autores que estão envolvidos no processo de criação da disciplina e 

elaboração de manuais didáticos possuem um olhar sobre a Amazônia, o seu passado e o seu 

presente, consolidando uma rede de intelectuais na Secretaria de Educação do Estado do Pará, 

a partir de sua interpretação sobre a realidade amazônica contemporânea acabam dando 

visibilidade a novos atores sociais que emergem neste contexto. A disciplina Estudos 

Amazônicos possui em seu currículo duas questões centrais para serem trabalhadas pelos 

professores na escola, que são: o meio ambiente e a questão social na Amazônia (problemas), 

esta é a concepção curricular que fora proposta para a disciplina ‘Estudos Amazônicos’ no 

contexto dos anos 1990.    

Sobre a história das disciplinas escolares e da construção social do currículo, 

utilizamos os conceitos de Chervel (1990) e Goodson (1995) para conceituar a expressão 

campo disciplinar. Consideramos que os autores Chervel e Goodson dialogam da perspectiva 

que as disciplinas escolares se formam no interior de uma determinada cultura escolar, 

formando entidades epistemológicas relativamente autônomas quando elas estão relacionadas 

às chamadas “ciências de referência”. A escola é vista como uma instituição histórico-social, 

que obedece a construções particulares e específicas das quais participam vários agentes – 

tanto internos quanto externos a ela – que a partir das pressões sociais sofrem modificações e 

compõem um “lugar social” de produção de saberes próprios. A disciplina Estudos 

Amazônicos surge com essa finalidade, de ser um saber exclusivamente voltado para a escola.  

A história regional dentro do campo historiográfico é altamente questionada pelo fato 

de que toda pesquisa focaliza apenas determinado espaço. Quando falamos em uma história 

regional, entendemos que existe uma necessidade de pesquisarmos espaços e contextos que 

não foram objeto de análise de uma historiografia nacional, que ficaram esquecidos sendo 

valorizados alguns aspectos históricos nacionais ou determinados temas que já foram 

consagrados pela historiografia. 

Compreende-se que trazer para o centro do debate determinado recorte regional 

possibilitou assim ampliar o objeto de análise da historiografia, valorizando as 

particularidades regionais que também fazem parte da história do nosso país. A região 

configura-se como campo de pesquisas  
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Só se entende, então, metodologicamente falando, como parte de um 

sistema de relações que ela [região] integra. Deve, portanto, ser 

definida por referência ao sistema que fornece seu princípio de 

identidade. Assim, pode-se falar tanto de uma região em um sistema 

internacional ou dentro das unidades de um sistema político 

federativo. Pode-se falar igualmente de uma região cujas fronteiras 

não coincidem com as fronteiras políticas juridicamente definidas 

(BARROS, 2005, p.152). 

 O estudo da história regional como abordagem que o historiador faz do seu objeto de 

estudo, recortando determinado espaço a ser analisado pode ser definido por questões 

antropológicas ou culturais, por exemplo, como define José Barros.  

Quando um historiador se propõe a trabalhar dentro da História 

Regional, ele mostra-se interessado em estudar diretamente uma 

região específica. O espaço regional, é importante destacar, não 

estará necessariamente associado a um recorte administrativo ou 

geográfico, podendo se referir a um recorte antropológico, a um 

recorte cultural ou a qualquer outro recorte proposto pelo historiador 

de acordo com o problema histórico que irá examinar. (BARROS, 

2005, p.152) 

 Consideramos as reflexões de Durval Muniz de Albuquerque Junior sobre o conceito 

de região como “espaço de luta fruto de uma conquista, fronteiras nascidas da implantação de 

um governo ou dominação. A região é fruto de operações estratégicas, políticas, 

administrativas, físicas e militares” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008, p. 57), onde ela é a 

constituição “em grande medida, frutos dos saberes, dos discursos que a constituíram e que a 

sustentam” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008, p. 59). A região amazônica durante os anos 

1960 era um “espaço vazio” que precisava ser “ocupado” segundo a concepção dos governos 

militares, portanto, esta região configurava-se como uma fronteira aberta que foi alvo de 

disputas, migrações, ocupações ao longo dos anos 1960, 1970 e 1980. Construiu-se nesta 

região uma nova cultura política que tinha na agricultura, pecuária, atividade madeireira e no 

latifúndio as bases de uma nova sociedade regional.  

A história regional segundo Circe Bittencourt (2007, p. 48) ganhou destaque durante 

os anos 90, principalmente no surgimento de propostas curriculares que visavam à integração 

regional latino-americana, pois, a disciplina escolar História era vista como uma “ferramenta 

indispensável para a concretização de mudanças sociais” (ABUD, 2001, p. 131-132), isto 

pode ser visto quando se elabora um sentimento de identidade regional no Pará como 
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resultado de um contexto histórico em que se estava discutindo a internacionalização da 

Amazônia.   

 O enfoque regional nos currículos escolares consolidou-se em algumas propostas 

estaduais durante os anos 90, tais mudanças curriculares estavam questionando um ensino de 

história que tinha como pressuposto os marcos da História do Brasil sendo ancoradas na 

História europeia, como nos lembra Fonseca (2011). Os professores procuraram romper com 

essa didatização do saber histórico escolar que privilegia só os fatos passados, mas apresentar 

ao aluno outras possibilidades de problematizar o passado em sala, que influenciados pela 

concepção de historiadores franceses ligados a História Nova introduziram novas fontes, 

objetos e concepções de tempo.  

Percebemos que os livros didáticos regionais que foram publicados nos anos 1990 no 

Pará, apresentam outras narrativas que dão visibilidade às recentes transformações pelas quais 

passou a Amazônia, levantando uma problemática que fora vivenciada desde os anos 60 pelos 

diferentes sujeitos sociais que tiveram atuação no campo político, no campo econômico e nos 

movimentos sociais. Os professores/autores que escrevem as narrativas didáticas no Estado do 

Pará apresentam uma nova perspectiva de história a ser ensinada, portanto, eles constroem a 

partir de um determinado ponto de vista um lugar de memória a ser sedimentado nesta escrita 

regional, fazendo emergir nesta narrativa escolar a presença da diferença, do outro, sendo 

conformado a partir das novas relações sociais trazendo aspectos e fatos que nos permitem 

compreender a história recente da região amazônica no espaço escolar. 

 

4. CONCLUSÕES  

A ideia de trabalhar o tema surgiu da necessidade de aprofundar os estudos sobre a 

história das disciplinas escolares no Estado do Pará, tendo como objeto de análise a história 

desta disciplina e a sua produção didática lançada nos anos 90, pois, até o momento carece de 

uma pesquisa historiográfica sobre este tema que evidenciasse as questões regionais como 

objeto de análise. Percebemos que existe uma lacuna de pesquisa historiográfica sobre a 

história das disciplinas escolares e dos manuais didáticos lançados neste Estado, limitando-se 

a estudos localizados na Primeira República no Pará, existe um campo de pesquisa sobre a 

história do ensino de história a ser explorado pelos historiadores e pesquisadores da área da 

área educação.  

Em 2017, a disciplina ‘Estudos Amazônicos’ fará 20 anos no Estado do Pará, um 

momento importante para debatermos as questões regionais presentes na nossa sociedade. 
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Atualmente esta é a única disciplina regional que existe no currículo do Estado do Pará, diante 

da sua importância frente aos acontecimentos recentes da região amazônica, com o aumento 

considerável do desmatamento, a perda de sua biodiversidade e o aumento dos conflitos no 

campo. Percebemos esta a sua relevância social de pesquisa, a fim de que no espaço escolar 

possamos compreender melhor a região amazônica, quais são os principais entraves ao 

desenvolvimento regional e a entender que é possível acreditar em novas possibilidades e vias 

de superação desses obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia.  
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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de relatar sobre uma experiência ocorrida na escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Prof. Francisco Paulo Mendes (E.E.E.F.M.Prof. Francisco 

Paulo Mendes), localizada no conjunto Uirapuro, em Ananindeua/PA, um projeto-ação 

desenvolvido durante o estagio supervisionado, que teve como meta á elaboração e montagem 

de uma horta orgânica feita com garrafas Pet,como forma de contribuir para construção do 

ensino sobre educação ambiental (EA) e metodologia de aprendizagem na disciplina geografia 

Os objetivos deste artigo foram: Definir os conceitos sobre meio ambiente; estabelecer e botar 

em prática a temática sobre educação ambiental; integração os alunos em ações ecológicas 

com o proposito do exercício da cidadania, a partir de projetos pedagógicos, proporcionando 

também a integração entre professores e alunos; A metodologia utilizada foi entrevistas com 

professores da área da geografia e alunos, e respetivas referencias bibliográficas de referidos 

autores que tratam sobre o ensino da geografia, e educação ambiental, com o objetivo de 

elaborar a construção da horta ecológica. Os resultados obtidos foram de despertamento dos 

discentes de uma forma critica sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e 

sustentabilidade para o proposito do exercício da cidadania sobre questões ambientais. As 

conclusões do projeto foram bastante satisfatóriasao permitir com que o projeto da horta 

ecológica trouxe benefícios e contribuições para o processo de ensino e a aprendizagem, 

tornando a construção do conhecimento muito mais pratico e fácil e atrativo.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Metodologia de ensino. Horta ecologica. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

424 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

 

INTRODUÇÃO 

Problemas ambientais são cada vez mais constantes em nosso dia a dia. Neste sentido, 

as práticas de ensino nas escolas sobre como diminuir este problema devem ser bastante 

discutidas entre professores e alunos.Para tanto, a disciplina de geografia mostra-se como uma 

ciência que dá condições para o docente, em sala de aula propor ações que venham ser viáveis 

para aproblemática da poluição, as práticas pedagógicas e estratégia de ensinam são formas de 

alcançar este objetivo. Assim sendo foi desenvolvido na escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Prof. Francisco Paulo Mendes (E.E.E.F.M.Prof. Francisco Paulo 

Mendes), localizada conjunto Uirapuro, em Ananindeua/PA, um projeto-ação que teve como 

meta á elaboração e montagem de uma horta orgânica em garrafas Petcomo forma de 

contribuir para o ensino sobre educação ambiental (EA) na perspectiva do ensino da 

geografia.  

Este projeto-ação foi desenvolvido durante os estágios supervisionados na escola que 

foram realizados nos períodos de 28/04/14 a 19/05/14. Contudo, este projeto-ação busca 

responder a questão de como uma horta ecológica feita de garrafas Petpode proporcionar o 

ensino sobre educação ambiental? Portanto antes de tudo devemos explanar como a educação 

ambiental pode ser definida:  

 

Educação Ambiental é concebida como processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, 

p.1). 

 

Refletindo sobre a citação, podemos entender que, a prática de conservação do meio 

ambiente e uma atividade realizada individualmente ou coletivamente, gerando assim valores 

de conservação do meio natural. Contudo o desenvolvimento dessa prática se torna mais 

acessível, quando se tem um trabalho gerador de resultados. A escola é um espaço que 

proporciona tais resultados, criando meios de ensino e atividades pedagógicas para 

estabelecer a construção do conhecimento da educação ambiental, principalmente para 

crianças do ensino fundamental. Assim sendo acreditou-se que uma proposta de ensino como 

a horta ecologia seria uma a forma de proporcionar a construção deste conhecimento. 

Segundo Filho (2015, p. 02) 

A Educação Ambiental passa a ter uma relevante importância para o indivíduo, onde 

é a escola, é a principal instituição capaz de colaborar com as tomadas de decisões 

sobre os problemas da sociedade, transmitindo às crianças e jovens informações, 
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auxiliando nas pesquisas, formando uma comunidade responsável pelo meio social e 

buscando restabelecer a harmonia entre o ser humano e o ambiente. 

 

Portanto e de fundamental importância propor ações que venham ser viáveis para 

preservar do meio ambiente e mostrar para os alunos como o espaço de convívio dos mesmos 

pode ser cuidado. Tendo em vista que, o ensino da geografia atrelado ao meio ambiente 

fornece meios de interpretações, sobre como realizar ações de preservar o ambiente 

natural,conforme Silva et al. (2011, p.07).A geografia possui um conjunto teórico-

metodológico importante na tarefa de compreensão da realidade ambiental, pois a mesma esta 

unindo a sociedade e natureza na produção de uma unidade dialética. 

A relação entre sociedade e natureza e fundamental para entendermos as problemáticas 

ambientais, a escola em um espaço de aprendizagem, contudo a educação ambiental (EA) 

dever ser mediada da melhor forma para os alunos das series iniciais com o objetivo de 

conseguir resultados esperados com o intuito da formação de sujeitos conscientes sobre como 

minimizar a poluição. 

A horta ecológica feita com garrafas PET tem o propósito de incentivoa reciclagem de 

matérias que antes, eram considerados lixo assim sendo, o projeto ação, também tem como 

finalidade a introdução do alunado em uma aula dinâmica sobre como os problemas da 

poluição podem ser minimizados com métodos pedagógicos de ensino, assim como a 

construção de uma horta ecológica geradora de uma alimentação saudável, sem agrotóxicos 

ou outros elementos químicos que podem prejudicar a saúde humana, e trazer benefícios para 

o meio ambiente. 

A técnica da horta ecológica mostrou-se adequada para pequenos espaços e 

adaptável ao ambiente escolar, além de aproveitar materiais descartáveis e estimular 

os alunos no reaproveitamento e diminuição dos resíduos sólidos. A diminuição de 

resíduos, por meio da redução na fonte, reutilização e reciclagem de garrafas o que 

pode oferecer benefícios ambientais e econômicos pela diminuição de gastos com 

tratamento/disposição final desses resíduos(LIMA et al., 2014,p.06). 

O objetivo geral do projeto foi construir umas hortas ecológicas feita com garrafas 

Petrecicladas, com o proposito de minimizar a poluição, e desenvolver a prática da educação 

ambiental na perspectiva do ensino da geografia. Os objetivos específicos são: Definir os 

conceitos sobre meio ambiente na disciplina de geografia, ou seja, proporcionando a 

construção do conhecimento aos alunos do 6º ano do ensino fundamental da escola Francisco 

Paulo Mendes, e colocando a disciplina como fundamentadora na formação de discentes 

críticos, e analíticos na observação do espaço do seu cotidiano sobre questões ambientais e 

suas variáveis.  
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Desenvolver a integração dos alunos em ações ecológicas com o proposito do 

exercício da cidadania, a partir do projeto pedagógico desenvolvido como estratégia de ensino 

sobre educação ambiental, a ser mediada na prática docente, em um trabalho coletivo 

proporcionando a aproximação entre professor e alunos; Criação de uma Horta ecológica 

feitas com garrafas Petrecicladas, como metodologia de ensino sobre o tema educação 

ambiental.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O ensino da disciplina de geografia possui conteúdos de difícil compreensão, onde 

que, os dissentes não consegue absorver os conteúdos que a mesma possui por inteiro, 

principalmente os discentes das series inicias do ensino fundamental, no entanto existe uma 

serie de métodos onde que, o docente pode buscar métodos para facilitar a compreensão de 

seus alunos em determinados conteúdos e proporcionar a construção do conhecimento com 

maiores rendimentos com o objetivo de formar alunos críticos e participativos em sala de aula 

e fora dela.  

Assim sendo como estagiários do curso de geografia,sugerimos aos professores da 

escola Prof. Francisco Paulo Mendes, uma aula dinâmica para os alunos do 6º ano sobre a 

temática meio ambiente, trazendo para o cotidiano do aluno as questões sobre poluição e 

criação de uma horta ecológica. Contudo para que pudéssemos chegar e estes 

objetivos,buscamos referencias bibliográficas de referidos autores da área da geografia, que 

tratam sobre a questão do processo de ensino e aprendizagem. Outro passo importante foi a 

realização de entrevistas entre professores e alunos da escola, com objetivo de nos 

aproximarmos da realidade dos alunos, e saber qual temática os sentem dificuldades de 

aprendizagem. Com a entrevista realizada e nossas pesquisas chegamos à conclusão de que a 

questão em que os discentes do 6º tinham problemas em compreender era a relação entre 

sociedade e natureza, e suas variáveis, considerando assim o ensino sobre educação 

ambiental. Portanto foi desenvolvido o trabalho pedagógico de ensino com a construção da 

horta ecológica. No primeiro momento foi explanado para os discentes os conceitos sobre 

meio ambiente e qualidade de vida na perspectiva do ensino da geografia com o proposito de 

realização de uma educação para estabelecer o caráter de valores culturais, morais, saúde e 

noção do exercício da cidadania sobre não poluir o meio ambiente. 

2.1 OFICINA DE CONSTRUÇÃO DA HORTA ECOLÓGICA 

No segundo momento como seria a construção da horta ecologia, e qual era o objetivo 

da mesma, assim sendo, os mateiras utilizados para elaboração da mesma foram: 
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 Garrafas PET recicladas de 2 litros; 

 Novelos de fio barbante; 

 Terra para plantio. 

Com esses matériais em nosso alcance juntamos a turma do 6º ano e grupos de cinco 

alunos formados grupos de quadro alunos cada, sendo que a classe era composta de vinte 

alunos, cada grupo ficou com uma tarefa a ser desenvolvida reunimos os matérias e 

construímos com a parcerias dos corpo docente da escola a montagem dos canteiros onde iam 

ser postas as hortas ecológicas o primeiro passo foram fazer aberturas nas garrafas para que 

sejam introduzidas a terra para o plantio, logo em seguida amarramos o fio barbante nas 

pontas das garrafas para que sejam suspensas. Os cultivos de alimentos foram de hortaliças 

mais utilizadas nas refeições dos alunos nos intervalos das aulas, assim como, cebolinha, 

pimentão, tomate.  

No terceiro momento foi aplicação do projeto, ou seja, a elaboração da horta ecológica 

com os alunos 6º ano do ensino fundamental. Afinalidade da implantação de uma horta 

orgânica ecologicamente correta é de, além de estar incentivando práticas de educação 

ambiental através do cultivo orgânico de hortaliças e estimular os alunos a reaproveitarem 

materiais como garrafas pet. Além disso, a integração dos alunos resulta em momentos de 

socialização, troca de experiências e interações entre todos os envolvidos. Esta prática 

também desperta aos aprendizes para a prática da agricultura sustentável em espaços de 

âmbito escolar e familiar. O projeto tem como principal desígnio detalhar a atividade 

realizada pelo grupo através do eixo Educação Ambiental e sustentabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a aplicação do projeto na escola Estadual Prof. Francisco Paulo Mendes, 

percebemos o envolvimento dos discentes sobre o mesmo sendo que no ato da aplicação ouve 

o despertamento dos discentes de uma forma critica sobre as questões relacionadas ao meio 

ambiente e sustentabilidade. O projeto se tonou ainda mais interessante para os alunos por que 

envolvemos sua própria localidade na percepção de áreas do próprio bairro, onde haviam lixo 

despejado simplificando ainda mais o processo de ensino e aprendizagem da geografia, 

tornando-se contextualizado 

O Projeto de Horta Orgânica Ecológica almejou contribuir para que os alunos possam 

incorporar a solidariedade e o trabalho em grupo como parte de suas futuras condutas em não 

poluir o meio ambiente e utilizar materiais que podem ser reaproveitados para outros, a 

exemplo garrafas PET sendo levando para os mesmos, alternativas sustentáveis na conduta 
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dos futuros administradores locais ou regionais, sobre a função social de grupos com o 

proposito do exercício da cidadania. 

 

4. CONCLUSÕES 

Considerando as atividades que foram propostas e executadas aos alunos 6º ano do 

ensino fundamental da E.E.E.F.M.Prof. Francisco Paulo Mendes foi realizado a construção do 

conhecimento a partir da análise o processo da educação ambiental e de como esta pode ser 

ministrada aos discentes quais atitudes podem ser adotadas para diminuição da poluição do 

meio.  

O trabalho de campo e as investigações para o aprimoramento do processo de ensino e 

aprendizagem da geografia como graduando do curso de licenciatura plena, foi bastante 

satisfatórioao permitir com que o projeto da Horta ecológica trouxe benefícios e contribuições 

para o processo de ensino e a aprendizagem, tornando a construção do conhecimento muito 

mais pratico e fácil e atrativa, sem fugir do foco de educação ambiental, porém de maneira 

simples de serem compreendidas e aplicadas, dependendo das estratégias utilizadas pelos 

interventores. Esta tática é eficiente para serem tratados assuntos considerados problemáticas 

mundial, no caso a questão ambiental. 
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RESUMO 

Estudos relacionados com a ecologia de anfíbios são poucos. A dieta, o comportamento e a 

ecologia alimentardas larvas de anfíbios continuam pouco compreendidos. Neste contexto, 

este trabalho teve o objetivo de analisar a dieta de girinos de Phyllomedusatomopternano 

Parque Ecológico do Gunma, no município de Santa Bárbara, Pará.Foram coletados girinos 

deP. tomopternaem poças temporárias situadas as margens da estrada que corta o parque. Os 

girinos tiveram todo o trato digestivo removido e homogeneizado em 1ml de solução 

Transeau. O material foi colocado em lâmina sob lamínula e visualizado em microscópio 

óptico.Foi calculada a frequência relativa e a frequência de ocorrências dos itens encontrados 

na dieta. As microalgas planctônicas foram predominantes na dieta dos girinos, assim como 

algas verdes filamentosas de origens perifíticas, e diatomáceas de origens 

bentônicas.Organismos zooplanctônicos (copépodas, cladóceras, gastrópodas, rotíferos), ovos 

de invertebrados, fragmentos de invertebrados, fungos e restos vegetais foram também 

observados, porém com uma frequência relativa baixa. Os resultadosmostraram que os girinos 

de P. tomopternasão herbívoros ou carnívoros ocasionais que se alimentam tanto de 

organismos planctônicos, quanto bentônicos e perifíticos, o que lhes confere uma elevada 

eficiência alimentar. No entanto, estudos aplicados,que possam conciliar os dados de dieta 

com as análises do ambiente e as observações do comportamento das larvas, são necessários 

para determinar o verdadeiro papel trófico que esta espécie exerce no meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Dieta. Girino.Hylidae. 
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INTRODUÇÃO 

Os anuros são organismos de ampla distribuição global, estando ausentes apenas nos 

polos e em algumas ilhas oceânicas.Esta característica permite que estes animais estejam 

presentes nos diversos hábitats e possuam uma grande variedade de comportamentos.Sapos e 

rãs são encontrados habitando o chão da floresta, buracos no solo, troncos de árvores, 

bromélias e orquídeas (DUELLMAN& TRUEB, 1986; HÖDL, 1992). 

A maioria das espécies de anuros possui reprodução aquática ou depende da água para 

concluir seu desenvolvimento larval (DUELLMAN& TRUEB, 1986). Algumas espécies se 

reproduzem em ambientes permanentes com pouca variação da temperatura e oxigênio. 

Outras se reproduzem em ambientes temporários que são esporadicamente preenchidos com 

águas das chuvas que secam em diferentes proporções.  

Dessa forma, a cada ciclo de chuvas as larvas dos anuros estão expostas a novas 

condições ambientais, nas quais ocorrem variações dos fatores bióticos (predação e 

competição) e abióticos (temperatura, pH, oxigênio, etc.). Dentre essa grande variedade de 

fatores, poucose sabe quais deles podem realmente determinar a ocorrência de espécies de 

girinos nestes ambientes aquáticos e como as espécies se adequam aos fatores bióticos e 

abióticos dos micro-habitats (FATORELLI & ROCHA, 2008, JUNIOR & ROCHA, 2013). 

 Muitos autores têm se preocupado com o declínio das populações de anfíbios 

eo perigo iminente de extinção de muitas espécies (STUART et al.,2004; LIPS et al.,2005), 

pois há muitos aspectos desconhecidos na ecologia de anfíbios e, principalmente, aspectos 

referentes a ecologia dos girinos. Devido a isso, há uma certa urgência de estudos que 

descrevam a história natural e também as relações tróficas desses animais, pois tal 

conhecimento contribuirá para a conservaçãodas espécies de anuros, assim como, a 

compreensão do papel ecológico dos girinos no meio ambiente.  (ALTIG et al., 2007). 

A literatura tem mostrado que os girinos são considerados herbívoros ou detritívoros, 

consumindo uma ampla variedade de algas e tambémde restos vegetais e animais, além de 

grãos de pólen, fungos, vários tipos de pequenos animais, ovos de anuros e outros 

girinos(KUPFERBERGet al., 1994, HOFF et al., 1999).  

Contudo, muitas vezes o que é descrito como item alimentar, consegue passar sem 

danos pelo intestino dos girinos, enquanto que bactérias e protozoários são digeridos e não 

podem são detectados (ALTIG et al., 2007). Saber o que realmente constitui a dieta dos 
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girinos fornecerá uma visão importante do papel funcional desses animais e assim determinar 

sua real importância nas relações tróficas. 

 Portanto, este estudo tem como objetivo a descrição da dieta de girinos de 

Phyllomedusatomopternadeambientes temporárias e,assim contribuir para o conhecimento da 

ecologia de espécies nativas da região amazônica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 O estudo foi realizado no Parque Ecológico do Gunma (PEG) localizado no município 

de Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém (01°13’00,86”S-48°17’41,18”W). 

Este parque possui cerca de 540 ha de mata primária, com acesso no km 18 da Rodovia PA-

391, sendo gerenciado pela Associação GunmaKenjin-Kai do norte do Brasil. 

 Três poças temporárias foram selecionadas aleatoriamente às margens da estrada que 

corta o parque. Foram registrados o maior comprimento, a maior largurae a profundidade com 

trena de vinil de 25m.Ovalor do pH da água foi tomado com o auxílio de um pHmetro digital 

de bolso (InstruthermPH-1700) e a temperatura com termômetro tipo espeto (Thermomax 

T50300M).Para análise e identificação de organismos planctônicos disponíveis para a 

alimentação dos girinos,amostras de água de cada poça foram coletadas e fixadas com formol 

neutro a 4%. Os girinos foram coletados manualmente com o auxílio de um puçá, a partirde 

três varreduras ao longo do comprimento da poça, todos os girinos capturados na rede foram 

coletados e conservados em formol a 10%.As coletas dos girinos estão sob a licença do 

IBAMA nº 48556-1. 

Análise de água 

No laboratório de Botânica do ICB, procedeu-se a identificação do material presente 

na amostra de água. Utilizou-se a câmara de Utermöhl de 13,9ml, corante rosa de Bengala, 

para corar a matéria orgânica presente, e posterior visualização em microscópio invertido 

(Olympus IX70).  

Análise da dieta 

No laboratório, os girinos foram triados,identificados e separados por estágio de 

desenvolvimento estabelecido por Gosner (1960). Os estágios 25 e 26 foram estabelecidos 

como padrão para a análise da dieta, dentre os quais foram escolhidos 5 girinos para cada 

poça. 
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Os girinos tiveram todo o trato digestivo removido e homogeneizado em 1ml de 

solução Transeau. O material foi colocado em lâmina sob lamínula e visualizado em 

microscópio óptico (Olympus CX31),acoplado a câmera digital.Foram analisadas3 lâminas 

para cada trato digestivo. 

Todo o conteúdo intestinal foi identificado de acordo com os guias de identificações. 

As algas encontradas foram identificadas até espécie (FÖRSTER, 1969, 1974) e a matéria de 

origem animal foi identificada até filo. 

Para quantificação dos itens alimentares foram calculadas:a frequência absoluta (FA), 

a frequência relativa (FR) e a frequência ocorrência (FO%). A FA foi calculada através do 

número total do item alimentar presente na dieta. A FR foi expressa em porcentagem através 

da divisão da frequência absoluta pelo número de itens da dieta multiplicado por 100. E a 

FO% foi representada pela razão entre o número de intestinos em que o item ocorreu e o 

número total de intestino observados multiplicados por 100.  

 

RESULTADOS 

 

Uma grande quantidade demicroalgas e matéria de origem animal foi 

observadafazendo parte da dieta dos girinos de P. tomopterna(figura1). Tanto as algas, como 

restos animais, estiveram presentes em 100 % dos intestinos, seguidos por Artropoda (87%) 

efungos (60%) (figura 1). 

Trinta e uma espécies de microalgas pertencentes a oito famílias foram identificadas 

nas amostras intestinais (tabela 1, figura 2). A família Desmidiaceae apresentou o maior 

número de espécies e a maior frequência de ocorrência (FO=100%), presente em todos os 

intestinos analisados (figura 3), seguida pelas famílias das Diatomáceas e Closteriaceae, 

ambas com 87% de FO, e Euglenaceae com 80% de FO (figura 3). 

Contudo, quando separadas por gêneros, observou-se que Closterium e os 

fitoflagelados corresponderão a 48,6 % de todo conteúdo intestinal com uma ocorrência de 

80% (tabela 2).  

 

Figura 1: Frequência de ocorrência dos itens 

alimentares de intestino dos girinos de 

Phyllomedusatomopterna. 

 

Figura 3: Frequência de ocorrência das 

famílias de algas de intestino de 

Phyllomedusatomopterna.
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Figura 2. Fotomicrografia das espécies de algas encontradas no intestino dos girinos de 

Phyllomedusatomopterna. A- Euastrumsinuosum, B, C, J e K - Closterium, D – Cosmarium, E – 

Diatomácea, F – Desmidiumsiolii, G- Euastrumgemmatum, H e I – Fitoflagelados, L – Spirogyra, M – 

Micrasterias radiosa e N – Cladócera. 

 

 

Tabela 1:Frequência absoluta das espécies de algas encontradas nos intestinos dos girinos de 

Phylomedusatomopterna. 

Itens alimentares Itens alimentares 
Frequência absoluta 

Família Espécie 

   

Closteriaceae 

Closterium navícula 183 

Closteriummacilentum 117 

Closteriumlibellula 104 

Closteriumregulare 14 

Closteriummalmei 31 

Closteriummoniliferum 3 

Closterium lúnula 1 

Desmidiaceae Cosmariumcontractum 28 

Cosmariumdichodrum 2 

Comariumsiolii 1 

Cosmariumdecoratum 74 

Desmidiaceae Euastrumsinuosum 76 

Euastrumpaulense 7 

Euastrumgemmatum 109 
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Itens quantificados de origem animal foram menos frequentes, correspondendo a 4% dos 

itens encontrados nos intestinos de P. tomopterna (tabela3). Registrou-se a presença de Rotífera, 

Copépoda e Cladócera.Entretanto, fragmentos de animais não identificados estavam presentes em 

todos os intestinos analisados (Figura 1). Também observou-se a presença de fungos, ovos de 

invertebrados, Ciliados e restos de vegetais não identificados (figura 1). 

 

Tabela 2: Frequência absoluta, relativa e de ocorrência dos gêneros de microalgas presentes nos intestinos 

dos girinos de P. tomopterna. 

Itens alimentares 

(Algas) Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

(%) 

Frequência 

de 

Ocorrência 

(%) 

Família Gênero    

Closteriaceae Closterium 453 24,79 87 

Euglenaceas Fitoflagelados 399 21,83 80 

Desmidiaceae Desmidium 270 14,77 100 

 Euastrum 193 10,56 80 

Diatomáceas Diatomáceas 134 7,33 87 

Desmidiaceae Cosmarium 105 5,78 80 

 Groenbladia 87 4,76 67 

Euastrumlatipes 1 

Desmidiaceae Desmidiumsiolii 257 

Desmidiumaptogonum 13 

Desmidiaceae Groenbladianeglecta 87 

Desmidiaceae Staurastrumleptocanthum 1 

Staurastrumboergeseni 1 

Desmidiaceae Actinotaeniumwolley 14 

Desmidiaceae Pleurotaeniumcylindricum 33 

Pleurotaeniumcoronatum 5 

Desmidiaceae Hyalotheca indica 1 

Desmidiaceae Micrasterias radiosa 1 

Mesotaeniaceae Netriuminterruptum 2 

Zygnemataceae Spirogyra 49 

Pithophoraceae Oedogonia 4 

Oscillatoriaceae Oscillatoria 1 

Euglenaceae Fitoflagelados 399 

Diatomáceas Diatomáceas 134 
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Zygnemataceae Spirogyra 49 2,68 33 

Desmidiaceae Pleurotaenium 38 2,07 40 

 Actinotaenium 14 0,76 40 

Pithophoraceae Oedogonia 4 0,21 20 

Desmidiaceae Staurastrum 2 0,11 13 

Mesotaeniaceae Netrium 2 0,11 13 

Desmidiaceae Hyalotheca 1 0,05 7 

 Micrasterias 1 0,05 7 

Oscillatoriaceae Oscillatoria 1 0,05 7 

Fonte: Classificação taxonômica realizada através de dados obtidos em Algaebase. 

 

Tabela 3: Frequência absoluta, relativa e de ocorrência de organismos zooplanctônicospresentes nos 

intestinos dos girinos de P. tomopterna. 

Itens alimentares de 

origem animal 

Frequência 

absoluta 

Frequência relativa 

(%) 

Frequência de 

Ocorrência 

(%) 

    

Rotífera 9 0,49 47 

Copépoda 14 0,76 53 

Cladócera 51 2,79 53 

 

A análise da água revelou a ocorrência18 espécies de microalgas de 9 gêneros diferentes, 

sendo 16 espécies de algas planctônicas e 2 espécies de algas verdes filamentosas de origem 

perifítica. Além de copépodas, gastrópodas, ciliados, rotíferos e ovos de invertebrados (tabela 4). 

 

Tabela 4: Principais organismos de encontrados nas poças temporárias da Parque Ecológico do Gunma.  

Algas Animais 

Closterium sp. Rotífero 

Closteriumnavícula Copepodido 

Closteriumlibellula Gastrópoda 

Closteriummacilentum Ciliado 

Closteriumcostatum  

Cosmariumcontractum  

Cosmariumdecoratum  

Cosmariumdepressum  

Euastrumsinuosum  

Euastrumpaulense  

Euastrumgemmatum  



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

437 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Staurastrum  

Xanthidium  

Desmidiumsiolii  

Gonatozygonkinahani  

Groenbladianeglecta  

Clorofíceas  

Fitoflagelados  

 

DISCUSSÃO 

 O que realmente faz parte da alimentação dos girinos? Esta é uma questão frequente nos 

estudos sobre dieta de girinos (ROSSA-FERES et al. 2004; WOOD & RICHARDSON, 2009; 

ALTIG et al. 2007). Muitos organismos ingeridos pelos girinos conseguem passar sem danos 

pelo trato digestório, mas outros estão tão digeridos que não conseguem seridentificados(HOFF, 

1999) e, assim, determinar quais os organismos que realmente fazem parte desta dieta, se torna 

uma tarefa muito difícil de realizar.  

 A dieta de P. tomopterna foi composta principalmente de organismos de origem vegetal, 

sobretudo as algas das famílias Desmidiaceae, Diatomáceas, Closteriaceae e Euglenaceae.Girinos 

de Scinaxlittoreus e Scinaxperpusillus quando avaliados, também apresentaram em suas dietasum 

número considerável de algas no conteúdo intestinal (SABAGH et al. 2012).Contudo, os girinos 

não possuem celulase, capaz de digerir matéria vegetal (HOFF et al. 1999). Tem-se sugerido que 

a digestão da grande matéria vegetal ocorre com auxílio de protozoários vivos, que ao serem 

ingeridos junto com as algas, permitem a hidrólise da celulose (NATHAN & JAMES, 1972). 

Pryor (2003) e Pryor &Bjorndal (2005) descreveram o mecanismo e flora microbiana capazes de 

realizar fermentação em girinos de rã-touro (Lithobatescatesbeianus), o que reforça a ideia de 

simbiontes nos intestinos dos girinos que realizam a digestão da celulose e a disponibilização 

desta fonte de energia para os mesmos. 

Algas de diversos extratos foram observadas na dieta de P. tomopterna, o que indica que 

independente do micro-hábitat escolhido para o forrageamento, houve uma busca por esse 

alimento. E apesar de conter a presença de pequenos crustáceos e fragmento de 

macroinvertebrados compondo a sua dieta, a frequência relativa deste item foi muito baixa, 

mostrando que as algas possuem uma grande importância da alimentação desta espécie e, a 
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presença de diatomáceas caracteristicamente bentônicas no trato digestivo dos animais mostra 

que eles também vãoforragear no fundo das poças. 

Itens de origem animal parecem uma alternativa na alimentação de P. tomopterna. Em 

ambientes onde houve uma maior oferta de algas, os girinos se alimentaram 

principalmentedestas, possuindo uma pequena quantidade de matéria animal. E nos ambientes 

onde houve pouca oferta de algas, os girinos procuraram outra fonte alternativa de alimento, o 

que pode explicar a grande presença de material animal na composição da sua dieta.  

Não menosprezando essa fonte proteica e energética, girinos que se alimentam de proteína 

animal tem seu desenvolvimento acelerado, diminuindo o tempo para metamorfose 

(KUPFERBERG, 1997; BARBOSA et al. 2005),o que pode levar a crer que essa fonte de 

nutrientes, pode sim ser utilizada pelos girinos de P. tomopterna no seu metabolismo auxiliando 

no desenvolvimento e metamorfose.  

Dessa forma, deve-se levar em conta que os girinos de P. tomopternapodem ser 

considerados herbívoros ou carnívoros ocasionais, porém, a definição desta dieta requer mais 

estudos que possam conciliar os dados de dieta com as análises do ambiente e as observações do 

comportamento das larvas nestes ambientes. 
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RESUMO  

 

A quinoa(Chenopodiumquinoa)é uma planta alimentícia de origem andina, sendo um 

pseudocereal que possui quantidades significativas de flavonóides e ácidos fenólicos. O grão de 

amaranto (Amaranthussp.) é um alimento isento de glúten,desta forma, torna-se necessária a 

utilização de farinha branca na produção de pães à base deste grão. A linhaça 

(LinumusitatissimumL.) é uma planta cultivada comercialmente em diversos países,apresenta alto 

conteúdo em proteínas, fibras, lipídios, vitaminas e minerais.Para a introdução destes cereais nas 

práticas dietéticas atuais é preconizada a utilização de farinhas mistasadicionadas à farinha de 

trigo em preparações convencionais, o que elevaria sua qualidade nutricional e funcional. Diante 

disso, este estudo teve como objetivos elaborar e caracterizar pães doces com diferentes 

concentrações de farinha integral e adição destes cereais. Foram desenvolvidas quatro 

formulações de pão: P0(formulação padrão), P1, P2 e P3,realizados testes de aceitação, intenção de 

compra e análises físico-químicas. Os resultados da análise sensorial indicaram que não houve 

diferença significativa entre as formulações, mas foi selecionada como preferida a formulação P2, 

por ter apresentado o maior índice de aceitação. Na formulação P2foram realizadas análises de 

acidez, carboidratos, cinzas, fibras, lipídios, proteínas e umidade e os resultados mostraram que 

os pães com adição de quinoa, amaranto e linhaça resultaram em um produto com alto teor 

protéicoefonte de fibras, mostrando que há possibilidade de comercialização e consequentemente 

popularização do pão integral doce adicionado destes cereais. 

 

Palavras-chave: Fibras. Cereais.Prebióticos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

442 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Pães derivam da cocção de uma massa, fermentada ou não, preparada com farinha de trigo 

e/ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas, 

e água, podendo conter mais ingredientes. O pão integral é preparado, obrigatoriamente, com 

farinha de trigo e farinha de trigo integral e/ou fibra de trigo e/ou farelo de trigo (BRASIL, 2000). 

Conforme a legislação brasileira (BRASIL, 1999), prebióticos podem ser definidos como todo 

ingrediente alimentar não digerível que afeta de maneira benéfica o organismo por estimular 

seletivamente o crescimento e/ou atividade de um ou um número limitado de bactérias colônicas.  

 A farinha de trigo é obtida a partir da espécie Triticumaestivum ou outras espécies desse 

gênero.Das proteínas do trigo, 15% não formam glúten, globulinas e albuminas, e 85% são 

proteínas formadoras de glúten, gliadina responsável pela alta extensibilidade e baixa elasticidade 

e glutenina responsável pela baixa extensibilidade e alta elasticidadeda massa (OWENS, 2001). 

Farinhas podem ser misturadas à de trigo para uso em panificação, chamadas farinhas 

mistas ou compostas (EL-DASH; GERMANI, 1994).A farinha de trigo integral é elaborada com 

o grão inteiro e érica em fibras alimentares e vitaminas, mas com poucopotencial de formação de 

glúten. Por sua própria composição forma glúten, mas suas pontas irregulares cortam as cadeias 

de glúten, reduzindo o crescimento e expansão da massa (CANELA-RAWLS, 2005). 

A quinoa (Chenopodiumquinoa) é umpseudocereal, que possui grandes quantidades de 

flavonóides e ácidos fenólicos. Os derivados fenólicos são agentes antimicrobianos naturais e 

consistem em bons antioxidantesquelando radicais livres e metais. Por sua vez, os polifenóis são 

benéficos à saúde, pois previnem câncer e doenças cardiovasculares (DOGAN; KARWE, 2003). 

O grão de amaranto (Amaranthussp.)é isento de glúten. Visto isso, torna-se necessária a 

utilização de farinha branca na produção de pães à base desse grão. A substituição da farinha que 

possui glúten em produtos de panificação, no entanto, é um desafio, pois ele é o responsável pela 

extensão e elasticidade da massa, ao reter o ar e dar volume aos produtos (TEDRUS et al.,2001).

 Linhaça é a semente do linho (LinumusitatissimumL.).Apesar da importância pequena 

como alimento, a linhaça é uma fonte de fibras solúveis mucilaginosas. A demanda por proteínas 

vegetais intensifica o estudo do grão como alimento para o homem (LI-CHAN; MA, 2002). 

Desse modo, otrabalho objetivou elaborar e caracterizarpães integrais doces com a adição 

de flocos de amaranto e quinoa, e farinha de linhaça marromvisando manter as propriedades 

nutricionais dos cereais e características sensoriais aceitáveis. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 Foram utilizados os ingredientes:farinha de trigo branca, açúcar refinado, margarina, ovo, 

fermento biológico, sal, reforçador e essência de baunilha. Para a formação da farinha mista foi 

utilizadafarinha de trigo integral, farinha de linhaça marrom, flocos de quinoa e amaranto. 

Utilizou-se também o chocolatee açúcar mascavo, todos adquiridos no comércio de Belém, PA. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Elaboração dos pães 

Para a elaboração das formulações dos pães foram feitos ensaios preliminares no intuito 

de encontrar uma que conciliasse o valor nutricional dos cereais e preservasse as qualidades de 

um pão tradicional quanto à maciez do miolo,crocância da casca, aroma, cor e sabor agradáveis. 

As matérias-primas foram escolhidasde acordo com a formulação de pão doce, que em 

geral utiliza farinha branca como matriz. Foisubstituída a farinha de trigo branca por20%, 12%, 

23% e 35% de farinha de trigo integral, flocos de amaranto e quinoa e farinha de linhaça marrom 

e outros ingredientes conforme a Tabela 1, obtendo os produtos P0, P1, P2 e P3, respectivamente. 

Tabela 1 –Formulação para elaboração de pão integral doce em percentual. 

Matérias-Primas P0 P1 P2 P3 

Farinha de Trigo Branca 44,26 39,27 35,62 30,91 

Farinha de Trigo Integral 11,07 5,47 11,13 16,54 

Amaranto em Flocos - 4,09 3,69 3,20 

Farinha de Linhaça Marrom - 4,09 3,69 3,20 

Quinoa em Flocos - 1,81 1,47 1,27 

Açúcar Refinado 11,07 10,94 11,13 11,02 

Açúcar Mascavo 2,21 2,19 2,23 2,20 

Margarina 9,18 9,08 9,24 9,15 

Fermento Biológico 1,88 1,86 1,89 1,87 

Chocolate 0,44 0,44 0,44 0,44 

Ovo 5,53 5,47 5,56 5,51 

Sal 0,77 0,77 0,78 0,77 

Reforçador 0,55 0,55 0,57 0,55 

Essência de Baunilha 0,22 0,22 0,22 0,22 

Gelo 12,82 13,75 12,34 13,15 
 

Fonte: Autores (2015) 

Desenvolveram-se quatro formulações com diferentes teores de farinha de trigo branca, 

farinha de trigo integral e de flocos de amaranto e quinoa, e farinhade linhaça marrom, 

preparadas em misturadora horizontal e agitadas por 2 minutos para homogeneização dos 
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ingredientes sólidos. Foram adicionados gelo, fermento biológico seco e os ingredientes úmidos, 

e homogeneizados por 5 minutos. Adicionou-se sal e misturou-se por3-5 minutos até formação 

do ponto de véu. Foi feito o controle da temperaturana massa durante o amassamento através de 

termômetro para não ultrapassar 33ºC, para não prejudicar a ação das leveduras.  

Após o preparo, cada massa foi modelada em pães de 25g cada, sendodeterminados, com 

o auxílio de paquímetro, diâmetro e altura antes e depois da fermentação e após forneamento.A 

fermentação foi de 5h e os pães foram assados em forno elétrico por 15 minutos a 150 ºC. 

2.2.2 Avaliaçãosensorial dos pães e intenção de compra 

A avaliação sensorial foi realizada nos períodos manhã e tarde, ondecodificou-se as 

amostras com 3 dígitos aleatórios,sendo oferecidas a 30 provadores não treinados.As amostras 

foram submetidas aos testes de aceitação, onde adotou-se escala hedônica de 9 pontos com 

extremos 1 = não aceitei muitíssimo e 9 = aceitei muitíssimo; além do teste de intenção de 

compra com os extremos 1 = certamente não compraria e 5 = certamente compraria.  

Para o cálculo do Índice de Aceitação (I.A) de cada formulação, utilizou-se a Equação 1, 

segundo o método de Dutcosky(2011). 

IA (%) = Eq.(1)A = nota máxima obtida para o produto; B = nota máxima dada ao produto 

O objetivo foi avaliar se os provadores não treinados notariam a troca da farinha de trigo 

branca por farinha de trigo integral, tanto da formulação padrão (P0) quanto nos pães com 

adiçãode flocos de amaranto e quinoa, e farinha de linhaça marrom (P1, P2 e P3).Os resultados 

foram analisados estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA) no softwareExcel 2007.  

2.2.3 Caracterização físico-química dos pães 

Foram determinados para os pães P0 e P2, que foi o mais aceito no teste sensorial os teores 

de: umidade, acidez, proteínas, adotando o fator de correspondência nitrogênio-proteína para pão 

integral de 5,83 elipídios totais, todos de acordo com os métodos de Adolfo Lutz (2004), AOAC 

(2005)para resíduo mineral fixo, sendo afibra alimentar calculada a partir dos dados concedidos 

pelos fornecedores dos ingredientes no rótulo, carboidratos por diferença e valor energético. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1ELABORAÇÃO DOS PÃES E CRESCIMENTODURANTE A FERMENTAÇÃO 

No primeiro ensaio foi elaborada uma formulação com substituição total da farinha branca 

pelaintegral e uma quantidade significativa de chocolate. Não ocorreucrescimento dos pães 
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durante a fermentação, fato atribuído ao teor de fibra da farinha integral e à presença do chocolate 

inviabilizando o crescimento das leveduras e afetando a expansão da massa.Chegou-se ao 

entendimento de que seria necessária a substituição parcial da farinha de trigo branca pela farinha 

de trigo integral e diminuição do chocolate, de modo a não alterar o processo fermentativo. 

Nos testes preliminares, foi desenvolvida uma formulação apenas com farinha de trigo 

branca, adicionada dos cereais e sem chocolate, para avaliar isoladamente a influência dos cereais 

nafermentação. Percebeu-se que a farinha branca correspondeuà única variável relevante, uma 

vez que os cereais não interferiram no crescimento dos pães no processo fermentativo.  

A quantidade de água variavaconforme cada formulação em relação às farinhas. Foi 

fixada uma quantidade de cereais, sendo a quinoa em menor proporção em relação ao amaranto e 

linhaça, uma vez que aquelatem aroma muito típico, evitando interferência no exame 

sensorial.Além disso, uma pequena quantidade de chocolate foi adicionada à formulação para 

“mascarar” o aroma da quinoa.Os pães elaborados tiveram alturas e diâmetros medidos antes e 

após fermentação e após forneamento, e seus valores são expressos na Tabela 2. 
 

Tabela 2 –Determinações das alturas e diâmetrosdos pães. 

 
Antes da Fermentação Pós Fermentação Pós Forneamento 

 
Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

P0 1,6 3,4 1,9 3,9 2,5 4,5 

P2 1,7 4,0 1,9 4,3 2,6 5,6 
  

Fonte: Autores (2015) 
 

 Conforme a Tabela 2,ocrescimento em relação à altura e diâmetro foi de 18% e 14%na 

fermentação, e de 31% e 15% após forneamentopara P0; em P2, o crescimento foi de 11% e 7,5% 

durante a fermentação e de 36% e 30% após forneamento em relação à altura e diâmetro, 

respectivamente.Os baixos valores de crescimento durante a fermentação podem ser atribuídos ao 

conteúdo de fibras e à adição de chocolate usado nas formulações, pois segundoAquarone; Lima 

e Borzani(1993), há ingredientes (essências, chocolate e pó de cacau) que,adicionados à massa, 

diminuem o potencial fermentativo das leveduras. 

 O crescimento em altura pós forneamento pode ser atribuído ao “salto de forno”, pois no 

início a massa exibiu um aumento volumétrico regular e progressivo. Isso ocorre devido à 

ativação da levedura pelo aumento da temperatura e da pressão interna dos gases, que fazem a 

massa expandir (GEWEHR, 2010).Conforme Brasil (2006), pelo efeito da fibra, o gás “escapa” 
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da massa e deixa o pão mais denso e com volume menor. Assim, quanto maior for a substituição 

da farinha de trigo por farinha de trigo integral e cereais, menor será o volume do pão. 

 

3.2AVALIAÇÃO SENSORIAL DOS PÃES 

 De acordo com os resultados do teste sensorial, as amostras P0, P1, P2, P3 apresentaram 

índice de aceitação e aceitação (%), expressos na Tabela 3,verificando que não houve diferença 

significativa entre a aceitação dos pães.  
 

Tabela 3–Resultado da avaliação sensorial dos pães. 

 P0 P1 P2 P3 

Índice de aceitação 7,47 7,63 7,77 7,47 

Aceitação (%) 83a 84,7a 86,3a 83a 
 

(a) Não houve diferença significativa entre os resultados. 

Fonte: Autores (2015) 

Os valores da Tabela 3 não são muito diferentes dos de Gewehr (2010), na produção de 

pão de forma com quinoa, com aceitação de 83,89%. Caprileset al. (2006), com adição de 

amaranto na composição e aceitabilidade do cookie e pão de forma, teve aceitação de 84,5%. 

Conjuntamente à primeira avaliação, realizou-se o teste de intenção de compra dos 

mesmos segundo Dutcosky (2011), para uma análise mais detalhada, onde as amostras tiveram os 

resultados expressos na Figura 1. 

Figura 1 – Resultadosdo teste de intenção de compra dos pães. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015) 

Os resultados obtidos pela avaliação sensorial foram tratados pela análise de variância, 

onde as 4 amostras oferecidas P0, P1, P2 e P3não obtiveram diferenças significativas entre si, uma 

vez que o valor de p > 0,05, ou seja, nível de confiabilidade de 95%, sendo FCalculado<FTabelado. 

 Uma vez não havendo diferença significativa entre as amostras de acordo com a análise 

sensorial, escolheu-se a formulação P2, por ter apresentado o maior índice de aceitação,para a 
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realização das análises físico-químicas,assim como P0como formulação padrão de pão integral 

doce. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS PÃES 

 Uma vez que a formulação P2 foi escolhida como preferida e P0 adotada como padrão 

para as análises, foram obtidos os valores expressos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 –Caracterização físico-química dos pães. 

Componente P0 P2 

Acidez (meq/100g) 5,2 0,37 7,0 0,26 

Carboidratos (g/100g) 53,97 0,15 52,78 0,34 

Cinzas (g/100g) 1,51 0,05 1,74  0,01 

Fibras (g/100g) 2,16 4,12 

Lipídios (g/100g) 13,3 0,09 15,08  0,11 

Proteínas (g/100g) 11,13 0,05 11,48 0,12 

Umidade (%) 17,93  0,31 14,80 0,61 
 

Fonte: Autores (2015) 
 

A Tabela 5apresenta as informações nutricionais para P2com adição de cereais levando 

em consideração a legislação (BRASIL, 2003),que preconiza para rotulagem uma porção de 50g. 

Tabela 5 – Composição nutricional do pão integral P2, expressa por 50g de produto. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 50g (2 unidades) 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 196,38 kcal =822,2kJ 9,8 

Carboidratos 26,39 g 8,8 

Proteínas 5,74 g 7,65 

Gorduras Totais 7,54 g 13,71 

Fibras Alimentares 2,06 g 8,24 
 

(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Fonte: Autores (2015) 
 

A legislação brasileira (BRASIL, 1978) admite para pão integral um valor máximo de 

acidez de 5 (meq/100g). Na Tabela 5 os valores de acidez para P0 e P2 foram de 5,2 e 7,0 

(meq/100g), respectivamente. Para Bannwart (2001), uma fermentação mais lenta é mais ácida 

devido à maior produção de compostos aromáticos que elevam a acidez da massa. Levando em 

consideração que P2, além de conter farinha de trigo integral, é adicionada de cereais,a 

fermentação foi mais lenta e percebeu-se o aumento de acidez em comparação a P0.        
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O teor de carboidratos encontrado em P2 estava abaixo do valor de P0, que pode ser 

explicado pelo fato de que as proteínas, fibras, lipídeos e cinzas estavam em maior quantidade. 

Gutokoskiet al. (2007) afirmam que, quanto maiores os teores de proteínas e lipídeos, menores 

serão os valores de carboidratos, sendo este fato evidenciado pelos valores expostos na Tabela 4. 

Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 1998) e levando em consideração os valores de 

fibras de P0 e P2, pode-se classificar P2 como fonte de fibra, uma vez que esta possui 4,12g 

fibras/100g, portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação. Comparando P2 e P0, a 

diferença no teor de fibras se dá devido à adição dos cereais principalmente a linhaça e amaranto 

à formulação P2, uma vez que estes são naturalmente ricos em fibras. 

Os valores de lipídios para P0 e P2 foram elevados, e a legislação brasileira (BRASIL, 

1998) não atribui uma classificação para valores acima de 3g de lipídios/100g de alimentos 

sólidos.Atribui-se os valores para P0a quantidade de margarina que contém80% de 

lipídiosutilizados na formulação, assim, para P2 além do conteúdo de margarina, houve o 

acréscimo de cereais, como a linhaça, abundante em lipídios.Ambas as formulações apresentam 

um alto conteúdo de lipídios; não há como classificá-las segundo as leis. 

Pães com glúten não podem ter conteúdo alto de proteínas, entre 9,5 a 11,5 g/100g, senão 

os produtos finais perdem a leveza e textura (CAPRILESet al., 2006), estando as formulações 

dentro do limite estipulado pelos autores. 

A quantidade de água utilizada para a formulação P0 foi maior que para P2, o que poderia 

justificar-se por P0 não ter as farinhas substituídas pelos cereais, uma vez que, para a formação do 

glúten a água é parcialmente indisponibilizada na evaporação, pois, liga-se às proteínas e fibras 

citado por Gewehr(2010). O amaranto, de acordo com Canela-Rawls (2005), possui habilidade 

em reter a umidade e como a formulação P2apresenta flocos de amaranto e outros cereais que 

contém fibras, isso justifica sua menor umidade em relação a P0. 

4. CONCLUSÕES 

A elaboração de pão integral doce com quinoa, amaranto e linhaça marrom é viável, 

mesmo considerando que a fermentação foi influenciada pelo teor de fibras, resultando em um 

produto final com menores dimensões. Conforme a avaliação sensorial e intenção de compra, os 

pães integrais exibiram características similares entre si, com aceitação superior a 80%. 
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De acordo com a caracterização físico-química, os pães com adição de quinoa, amaranto e 

linhaça marrom resultaram em um produto fonte de fibras com alto teor protéico e lipídico, 

proporcionando uma alternativa para o consumo dos cereais e uma opção de produto saudável. 
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RESUMO  

 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um recurso técnico de planejamento estratégico 

direcionado ao ordenamento territorial. Tem a responsabilidade de estabelecer medidas e padrões 

que possibilitem a proteção ambiental, a conservação da biodiversidade, o uso integrado e 

sustentado dos recursos naturais e a melhoria das condições de vida das populações, através da 

realização de políticas públicas adequadas. O ZEE se baseia em diferentes estudos, considerando 

o meio biótico, o meio físico e a socioeconomia de determinada região. A grande quantidade de 

informações produzidas pode ser melhor organizada utilizando Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) para a construção do banco de dados local, sendo posteriormente replicado na 

internet. O Sistema Interativo de Análise Geoespacial para a Amazônia Legal (SIAGEO 

Amazônia) foi criado com a intenção de disponibilizar o conjunto de mapeamentos utilizados na 

elaboração do ZEE de cada Estado. O SIAGEO é um sistema que permite a divulgação de 

mapeamentos e também a elaboração de relatórios de análises espaciais. Para tanto, está 

estruturado em dois conjuntos principais: o primeiro espacial, contendo informações da 

Amazônia Legal no Macrozoneamento, e de todos os Estados inseridos nesta região e o segundo 

contendo informações temáticas, como meio físico, meio biológico, entre outros. O portal do 

SIAGEO abriga ainda as publicações oficiais referentes aos Estados da região. Este WebGIS 

efetua análises espaciais com emissão de relatório que permite elaborar estudos visando a 

sustentabilidade da Amazônia Legal. No entanto, faz-se necessário mantê-lo constantemente 

atualizado, para que a sociedade civil, instituições de pesquisas, universidades, agências de 

financiamentos, entre outros possam fazer uso adequado de suas informações para a elaboração 

de políticas públicas que estejam adequadas à região. O sistema é de fácil manuseio, com 

interface amigável e não necessita de grande experiência em geotecnologias para seu uso. 

 

Palavras-chave: SIAGEO Amazônia. Banco de Dados. Políticas Públicas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 
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1. INTRODUÇÃO 

Como grande desafio atual as políticas públicas de planejamentos ambientais são 

propostas considerando-se o discurso de sustentabilidade e que permita o uso seus recursos 

naturais sem prejuízo para o meio ambiente e garantindo a existência destes recursos para 

gerações futuras. 

Neste contexto surge o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), um instrumento de 

planejamento e organização do território, definido como um instrumento político e técnico do 

planejamento, cuja finalidade última é aperfeiçoar o uso do espaço e as políticas públicas (MMA 

& SAE, 1997). 

De acordo com Souza (2006), “as últimas décadas registraram o ressurgimento da 

importância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, assim como das 

instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação” 

(SOUZA, 2006 pg. 20). Maiores informações acerca das políticas públicas podem ser 

encontradas nos trabalhos (NASCIMENTO et al., 2013, SOUZA, 2006). 

As proposições de zoneamento devem refletir a integração das disciplinas técnico-

científicas, adequando os programas de desenvolvimento propostos pelo governo federal a uma 

relação harmônica entre sociedade e natureza. Propõe, dessa forma, uma inter-relação entre as 

potencialidades e fragilidades do meio natural e as possibilidades de desenvolvimento social e 

econômico, cabendo, para tanto, conhecer o ambiente em que interagem homem e natureza. 

A elaboração de estudos que considerem a natureza e sociedade de forma integrada 

permitem um planejamento e gestão ambiental para um determinado espaço territorial e que 

tenha como finalidade conservar, preservar e recuperar a natureza, ao mesmo tempo em que visa 

promover o desenvolvimento econômico e social, em bases sustentáveis (ROSS, 2006, p 672). 

O ZEE tem a intenção de ser um produto técnico, porém dinâmico, de caráter político e 

com o objetivo principal de suprir o setor público e privado de informações nas ações de 

planejamento estratégico de um ordenamento territorial. E para isso, o desenvolvimento de 

ferramentas que se utilizem de geotecnologias (como o geoprocessamento de dados 

operacionalizados em SIG) representam possibilidade de disseminação de informação de maneira 

ágil e versátil através da internet, demonstrando o “grande avanço técnico-científico para 

produção, tratamento e transferência de dados, agilizando e dinamizando os processos analíticos 

de informações de interesse social, econômico e ambiental” (ROSS, 2006, p 673). 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

453 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Desta forma, originou-se o SIAGEO Amazônia11, que reúne de forma sistematizada as 

informações geoespaciais utilizadas e produzidas nas diversas iniciativas de ZEE da região. 

Fornece assim uma base de informações territoriais integradas que permite maior conhecimento 

do seu território, subsidiando a formulação e a espacialização de planos, programas e políticas, e 

que pode contribuir para a superação da desarticulação e da sobreposição de ações que incidem 

sobre a região, como a exploração indevida de seus recursos e elevados graus de desmatamentos. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o SIAGEO Amazônia, um sistema WebGIS que 

disponibiliza dados geoespaciais da Amazônia Legal. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados foram obtidos de cada um dos 9 estados que formam a Amazônia Legal, via 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio de um projeto institucional. Além disso, dados 

integrados para a Amazônia Legal foram fornecidos pelo MMA. 

Esses dados foram inseridos em um banco de dados utilizando o software livre Quantum 

GIS (QGIS), versão 1.8 (Lisboa), e efetuada uma triagem para avaliar a consistência e integridade 

dos mesmos. A escolha deve-se ao fato de este SIG ser robusto para a manipulação de dados 

geográficos e com boa capacidade de desempenho. Foi utilizado o Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) PostgreSQL + PostGIS, atendendo os pré-requisitos necessários para o 

trabalho proposto. 

Na triagem foram avaliados dados repetidos, qualidade do dado mapeado, o sistema de 

projeção cartográfica e o georreferenciamento, bem como a codificação de caracteres, definida 

para o projeto como UTF-8. Todos os dados validados, foram convertidos para o Sistema de 

Coordenadas Geográficas, datum SIRGAS 2000. Também foi definido o sistema de 

representação dos dados temáticos (RGB) e efetuado o ajuste da sistemática de nomes e a 

estrutura de diretórios, conforme premissas estabelecidas pelo projeto. 

Posteriormente, foi elaborada ferramenta de publicação de banco de dados espaciais para 

a alimentação de forma automatizada do banco PostGreSQL e da plataforma i3Geo. Foram 

efetuadas algumas adaptações de software e mecanismos tecnológicos, principalmente pela 

automatização de rotinas e integração de recursos dos ambientes de desenvolvimento com o 

                                                           
11Sistema Interativo de Análise Geoespacial da Amazônia Legal – SIAGEO Amazônia, disponível em: 

http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/. Acesso em 30 de Setembro de 2015. 
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ambiente de publicação das informações. Sua integração às etapas de manipulação dos dados do 

projeto permitiu a superação de algumas restrições inerentes aos processos manuais de 

alimentação da plataforma i3Geo (SANTOS et al., 2014). 

O Quadro 1 permite a identificação dos Estados avaliados, a denominação do projeto, sua 

escala de elaboração e o órgão coordenador do projeto associado. 

Quadro 1: Estados considerados na avaliação dos dados disponíveis no SIAGEO Amazônia 

Estado Projeto 
Escala de 

Elaboração 
Órgão coordenador 

Amazônia 

Legal 

MacroZEE da Amazônia 

Legal 
1:2.500.000 Ministério do Meio Ambiente 

Acre 

ZEE do Estado do Acre – 

Fase I 
1:1.000.000 

Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (Sema) ZEE do Estado do Acre – 

Fase II 
1:250.000 

Amapá 

ZEE da Área Sul do Estado 

do Amapá 
1:250.000 Instituto de Estudos e Pesquisas do 

Estado do Amapá (Iepa) 
ZEE do Estado do Amapá 1:250.000 

Amazonas 

MacroZEE do Estado do 

Amazonas 
1:1.000.000 Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SDS) 
ZEE da sub-região do 

Purus 
1:250.000 

Maranhão 

MacroZEE do Estado do 

Maranhão 
1:1.000.000 

Secretaria de Estado do Planejamento 

e Orçamento (Seplan) ZEE do Estado do 

Maranhão 
1:1.000.000 

Mato Grosso 

MacroZEE do Estado do 

Mato Grosso 
1:1.500.000 

Seplan e Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (Sema) ZEE do Estado do Mato 

Grosso 
1:1.000.000 

Continuação Quadro 1 

Pará 
MacroZEE do Estado do 

Pará 
1:1.000.000 

Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam) 
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ZEE da Zona Oeste do 

Estado do Pará (área de 

influência das rodovias 

BR-163 e BR-230) 

1:250.000 
Secretaria de Estado de Projetos 

Estratégicos (Sepe) 

ZEE da Zona Leste e Calha 

Norte do Estado do Pará 
1:250.000 

Rondônia 

ZEE do Estado de 

Rondônia - 1ª aproximação 
1:1.000.000 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (Sedam) ZEE do Estado de 

Rondônia - 2ª aproximação 
1:250.000 

Roraima ZEE do Estado de Roraima 1:250.000 

Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento (Seplan) e Instituto 

de Amparo à Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Estado de Roraima (Iacti) 

Tocantins 

ZEE do norte do Estado do 

Tocantins (Bico do 

Papagaio) 

1:250.000 Secretaria de Estado do Planejamento 

e da Modernização da Gestão Pública 

(Seplan) ZEE do Estado do 

Tocantins 
1:250.000 

Fonte: Adaptada de Anaruma et al.(2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Decorridos aproximadamente 30 meses de trabalho, o sistema SIAGEO Amazônia foi 

oficialmente lançado em setembro de 2015 em uma versão ainda em desenvolvimento. O 

lançamento ocorreu no município de Belém, PA e contou com a presença de representantes 

estaduais das áreas inseridas na região amazônica, além de técnicos e pesquisadores da Embrapa 

Amazônia Oriental e Embrapa Informática Agropecuária. 

Foram recebidos inicialmente 2.500 geodados e após triagens, avaliação e aferição da 

consistência, foram definidos 634 dados geoespaciais que estão disponíveis para visualização no 

SIAGEO Amazônia. Estes dados deverão ser disponibilizados para download mas somente após a 

liberação por parte dos representantes Estaduais, responsáveis por toda as informações 

produzidas e que estão disponibilizadas no SIAGEO Amazônia. 

Os dados são apresentados de duas formas. A primeira é a espacial, considerando 
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informações referentes a Amazônia Legal e aos Estados e a segunda, temática, armazenados e 

agrupados nos seguintes temas: Aspectos Institucionais; Meio Biológico; Meio Físico; Meio 

Socioeconômico e Estudos Integrados. Estes temas foram definidos norteados nas diretrizes do 

Zoneamento Ecológico-Econômico (MMA, 2001). 

Ao acessar o SIAGEO verificam-se 5 “abas” principais, a saber: ZEE Estaduais, 

MacroZEE da Amazônia Legal, Dados Básicos Estaduais, Proposta de Integração dos ZEE e 

TerraClass. Isso devido a necessidade de melhor agrupamento de todos os dados existentes de 

forma padronizada para todos os Estados. 

Sendo assim, esta organização final assumida considera a existência de características 

homogêneas que estão apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Organização dos temas no SIAGEO Amazônia 

Tema Definição Exemplo 

Aspectos 

Institucionais 

Áreas que são instituídas de forma legal, 

portanto com existência de lei específica. 

Unidades de Conservação, 

Terras Indígenas, Área Militar 

Meio Biológico 

Dados que condicionam estudos 

derivados de processo biótico ou 

biológico. 

Vegetação, Desmatamentos 

Meio Físico 
Dados derivados de estudos do meio 

físico de cada Estado. 

Drenagem, Geomorfologia, 

Geologia 

Meio 

Socioeconômico 

Dados derivados de estudos de aspectos 

sociais e econômicos de determinada 

área. 

Escolas, Esgotamento 

Sanitário, Rede de 

Atendimento de Saúde 

Estudos 

Integrados 

Estudos que integrem mais de uma 

informação para a geração de novo 

estudo ou dados. 

Aptidão agrícola, potencial 

florestal não madeireiro 

Fonte: Informações geradas no próprio trabalho (2015). 
 

A aba “ZEE Estaduais” dispõe de informações derivadas das áreas de gestão dos Estados, 

como as zonas e subzonas. Sua construção visa destacar tais informações, bem como outros 

estudos fundamentais ao ZEE, como as potencialidades e vulnerabilidades dos Estados. Para os 

Estados do Acre, Pará e Rondônia, estão disponíveis também as áreas passíveis de redução da 

reserva legal conforme indicação do próprio ZEE. 

A Figura 1 destaca a visualização da página inicial do SIAGEO Amazônia. Nesta página, 

é possível identificar a existência das publicações referentes aos ZEE de cada Estado e da 

Amazônia Legal. Estas informações já estão disponíveis para download. 
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Figura 2. Página inicial do SIAGEO Amazônia demonstrando as publicações oficiais disponíveis. 

 
Fonte: SIAGEO Amazônia 
 

A aba “MacroZEE da Amazônia Legal” apresenta informações derivadas do projeto de 

Macrozoneamento (MMA, 2010). Já a estrutura de “Dados Básicos Estaduais” referem-se às 

informações derivadas de estudos de ZEE para cada Estado de forma particular. Os dados básicos 

estaduais estão divididos ainda entre as escalas de elaboração do mapeamento no ZEE, 

considerando-se 1:1.000.000 e 1:250.000. Além destes, foi definida uma aba para dados gerados 

pelo projeto TerraClass12, disponibilizando informações de uso da terra para os anos de 2010. 

Por fim, a aba definida por “Proposta de Integração” disponibiliza informações referentes 

à elaboração de uma das atividades do projeto em questão, ao qual tem por objetivo o 

estabelecimento de uma legenda amazônica unificada, considerando-se para isso os estudos 

elaborados em cada ZEE e comparando seus produtos de forma sistematizada a partir das 

publicações oficiais. 

O portal SIAGEO Amazônia possui ainda ferramenta de análise espacial, que permite o 

usuário identificar rapidamente uma interseção ou proximidade de determinada área de interesse 

em relação a qualquer mapeamento contido no sistema. 

                                                           
12Levantamento de informações de uso e cobertura da terra na Amazônia – 2010. Disponível em 

<http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/terraclass2010.php>. Acesso em Setembro de 2015. 
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Pode se tornar uma importante ferramenta de planejamento ambiental e ordenamento 

territorial, desde que sua base de informações seja constantemente atualizada e amplamente 

disseminada em instituições de pesquisas, universidades, poder público federal e estadual, entre 

outros. 

O uso adequado das informações disponibilizadas pode permitir a elaboração de políticas 

ambientais que consistam em conjunto de metas e instrumentos que visem diminuir os impactos 

negativos da ação do homem sobre o meio ambiente, servindo de base para os gestores nas 

tomadas de decisões para o ordenamento territorial. 

A Figura 2 demonstra como exemplo o sistema SIAGEO Amazônia destacando o tema de 

Unidades Territoriais do Macrozoneamento da Amazônia Legal. 

 

Figura 3. SIAGEO Amazônia demonstrando as Unidades Territoriais Básicas da Amazônia Legal 

 
Fonte: SIAGEO Amazônia 

As ferramentas de geotecnologias (como o geoprocessamento de dados operacionalizados 

em SIG) possibilitam uma elevada fluidez de informações através do uso da internet. Torna-se 
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instrumento técnico essencial para a elaboração de planejamentos e ordenamentos territoriais com 

alto rendimento e baixo custo financeiro. 

A disponibilização destes mapeamentos condiciona uma possibilidade de maior 

transparência em relação aos dados estratégicos e permite a elaboração de novos planejamentos 

das áreas de forma integrada. 

Há necessidade de modificar o modelo de ocupação tradicional da região, para que não 

seja explorada irracionalmente, o que condiciona o ordenamento territorial por meio do ZEE, 

para ser uma solução para subsidiar as decisões de planejamento social e ambiental e o 

desenvolvimento econômico da Amazônia Legal a partir de bases sustentáveis. 

4. CONCLUSÕES 

O SIAGEO Amazônia é um sistema construído utilizando tecnologia livre, sem custo e de 

fácil manipulação, indutivo e com interface amigável, sendo acessível até mesmo para usuários 

com pouca experiência em geotecnologias. 

Não há necessidade de instalação para seu manuseio, sendo obrigatório somente um 

computador com acesso à internet para acessar, cadastrar e utilizar suas funcionalidades. 

A disponibilização destes dados de forma transparente e acessível para todas as áreas da 

Amazônia estabelece um local de convergência para os dados geoespaciais e permite disseminar 

o conhecimento técnico sobre a região, além de subsidiar a formulação e a espacialização de 

planos, programas e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da região. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo desenvolver a prática pedagógica de ensino a partir da utilização 

da música como método de aprendizagem sobre as questões relacionadas à poluição do meio 

ambiente, atrelado ao ensino da geografia para os alunos da escola E.E.E.F.M Duque de Caxias. 

Este projeto contou com o apoio do corpo docente da escola que foi de fundamental importância 

para buscarmos um método de ensino viável que atendessem as necessidades dos discentes em 

compreender a respectiva temática. Os objetivos deste artigo foram propor aos alunos uma aula 

dinâmica com auxílio da música no ensino da geografia sobre a temática do meio ambiente; 

definir os conceitos sobre geografia e meio ambiente; estimular o processo de ensino e 

aprendizagem da geografia com a utilização da música em sala de aula, contudo esta proposta de 

ensino auxilia o docente em sala de aula podendo garantir maiores rendimentos de ensino e 

habilidades na compreensão da temática proposta. A metodologia utilizada para que chegássemos 

a desenvolver esse projeto foi entrevista com professores da área da geografia e alunos, que teve 

como meta buscar um método de ensino dinâmico e integrador em sala de aula, assim sendo, 

optamos em utilizar a musicalização em sala como complemento no processo de ensino e 

aprendizagem, aplicando o projeto na turma do 7º ano do ensino fundamental, tendo como 

resultados geração de alunos críticos e participativos em sala de aula.Conclui-se que o trabalho 

garantiu certas habilidades e que os alunos adquiriram valores para utilizarem no seu cotidiano, 

como o de não poluir o meio ambiente.      

 

Palavras-chave: Geografia. Métodos de ensino. Música. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Geografia Humana 
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1. INTRODUÇÃO 

Aprática pedagógica de ensino se torna melhor quando se busca recursos facilitadores 

para a compreensão dos discentes em sala de aula, ou seja,se torna cada vez mais dinâmica. O 

professor deve tomar posse de recursos, que venham ser utilizados como forma de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem da geografia, pois existem conteúdos que são de maneira 

complexa para o aluno compreender.Nesse sentido,determinadas temáticas precisam ser 

explicadas em sala de aula com o auxílio de algo que venha intervir como forma de facilitar a 

compreensão dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com os PCNS (1998), o professor deve deixar de lado as aulas tradicionais, 

passando a utilizar recursos facilitadores de aprendizagem tais como: filmes, maquetes, mapas, 

jogos, música,etc. Dessa forma, o professor deve preparar suas aulas usando atividades dinâmicas 

para melhorar a habilidade dos alunos em determinados conteúdos. Sendo assim, podemos dizer 

também que a ciência geográfica se torna mais complexa, pois a mesma se relaciona com uma 

série de ciências afins como destacado por Andrade(1987, p. 17): 

A geografia passa a ser uma ciência que tem relação com uma série de ciências afins, é 

natural que entre ela e as outras ciências se desenvolvam áreas de conhecimentos 

intermediários, ora como ramos do conhecimento geográfico, ora como ramos do 

conhecimento de outras ciências que se tornaram ou tendem a tornarem-se novas 

ciências a serem pragmaticamente catalogadas. 

Tendo em vista que a disciplina de geografia possui inúmeras áreas de conhecimento que 

se unem com a mesma, o professor deve realizar a construção deste conhecimento sempre 

buscando formas e métodos que venham facilitar a compreensão de conceitos e categorias em 

determinadastemáticas que são do ensino fundamentalna disciplina geografia, para que se torne 

mais simplificada para os discentes poderem compreender. A criança precisa do auxílio de 

alguém ou de algo que venha intervir no processo de ensino e aprendizagem, por isso, para dar 

ênfase a esta ideia, concordamos com Vygotsky (1984), segundo o qual existe uma Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) definida como:  

“(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes” (p. 97). 

 

Assim sendo, a família amigos ou até mesmo o professor contribui para o 

desenvolvimento da criança. Podemos dizer que o desenvolvimento não pode ser separado do 
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contexto social e cultural. De acordo comPinto (2009, p.23), ao internalizar instruções, as 

crianças acabam por modificarsuas funções psicológicas, tais como a percepção, a atenção, a 

memória e a capacidade desolucionar problemas. 

Neste sentido,devemos responder a questão de como o professor pode ministrar suas aulas 

de geografia buscando recursos facilitadores no processo de ensino e aprendizagem com a 

interação dos alunos em sala de aula? Uma das formas que o professor pode buscar para 

simplificar o conhecimento na disciplina de geografia é trazer os conteúdos para arealidade do 

aluno. Devemos contextualizar esses conteúdos através do auxílio de recursos como a música, 

como expresso porDohme (2009, p. 57-58). 

[...] o uso da música como um meio de expressão, como um elemento que propicia 

momentos lúdicos e como este aspecto proporciona o desenvolvimento individual e o 

convívio em grupo. [...] Não resta dúvida que este contato é uma forma de despertar, e 

poderá ser um instrumento para identificar o gosto pela música incentivando o seu 

estudo e aprimoramento, mas também é verdade que este uso da arte musical leva a 

experiências outras, como a sociabilização, desinibição, criatividade, descoberta e 

formação da autoestima [...]  

A música,portanto traz em si um processo educativo, que faz com que os alunos possam 

refletir sobre respectiva temática, desde que o docente selecione a música que possa ser 

trabalhada em sala de aula de modo que ela possa estar de acordo com o conteúdo abordado,  

A música possui um papel importante na educação das crianças pois contribui para o 

desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico , além de ser 

facilitadora do processo de aprendizagem. A musicalização é um processo de construção 

do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do 

senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, da concentração, 

da atenção, do respeito ao próximo, da socialização e da afetividade, também 

contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação.(PINTO, 2009, 

p.25). 

Nesse sentido, buscamos a musicalização em sala de aula para intervir no processo de 

ensino e aprendizagem da geografia. Elaboramos esta proposta de ensinocom a meta de fazer 

com que os alunos compreendessem através de letras de músicas a problemática de forma 

críticasobre a poluição do meio ambiente com o objetivo de fazer com que os 

discentesrefletissem sobre a mesma que está presente no cotidiano do aluno, promovendo a 

interação do mesmo em sala de aula, ou seja, a participação e a construção do conhecimento de 

maneira mais afetiva entre professor e aluno. Assim, acreditamos que a participação e 

socialização de todos no processo de ensino e aprendizagem traz resultados satisfatóriospara a 

formação de cidadãos mais críticos e participativos em sociedade.  
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O objetivo geral deste projeto foipropor aos alunos da escola E.E.E.F.M Duque de Caxias 

uma aula dinâmica com auxílio da música no ensino da geografia sobre atemática meio ambiente, 

para que haja a construção do conhecimento de maneira simplificada, trazendo maiores 

significados.   

Os objetivos específicos foram definir os conceitos sobre a disciplina de geografia e meio 

ambiente, buscando o conhecimento previu dos alunos sobre educação ambiental,levando em 

consideração o cotidiano dos alunos; desenvolver uma prática de ensino com uma metodologia 

diferenciada saindo do tradicionalismo proporcionando a interação entre professor e aluno, assim 

sendo colocando a construção do conhecimento sobre a disciplina de geografia de maneira 

coletiva e participativa dos discentes em sala de aula; estimular o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com o auxílio do recurso da música em sala de aula sobre a temática 

meio ambiente,  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia que foi utilizada para que os alunos da escola E.E.E.F.M Duque de Caxias 

do7º anopudessem compreender os conceitos e categorias na disciplina de geografia e a temática 

que foi desenvolvida sobre meio ambiente, foi a utilização do recurso da musicalização na sala de 

aula. Contudo, para que essa dinâmica houvesse sido posta em prática a mesma sedeu emquatro 

etapas. No primeiro momento aconteceu entrevista com professores e alunos com o objetivo de 

saber comoeram desenvolvidas as aulas de geografia, e qual era a temática que os alunos sentiam 

maior dificuldade para compreender nas aulas. Os discentes relataram que as aulas de geografia 

são todas boas, no entanto, eles queriam algo mais diferente no momento em que as mesmas 

eram ministradas, pois os alunos se queixaram da monotonia na sala, sendo cada vez os estudos 

ficando mais estressantes e tediosos. Ouvimos também os professores nos explicaram a 

dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Estes relataram que um dos grandes motivos 

de aulas tediosas é a falta de recursos e investimentos na educação proporcionando assim 

dificuldades de lecionar os conteúdos. Além disso,sugeriram algo em que todos os alunos 

pudessem participar, garantindo maiores rendimentos e habilidades de ensino colocando uma 

prática pedagógica com um recurso próximo dos discentes, e que esteja em seu dia a dia.  

Diante dessa problemática, podemos perceber que ainda em dias atuais a construção do 

conhecimento se encontra voltada ao tradicionalismo.De acordo com Pereira e Silva (2013), 

Repensar sobre a metodologia empregada na sala de aula, buscando compreender como o aluno 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

465 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

está apreendendo o conteúdo no dia-a-dia é de fundamental importância para o profissional da 

educação. Por issopropormos aos professores uma dinâmica diferenciada para os alunos, algo que 

viesse sair um pouco da rotina das aulas tradicionais. No segundo momento foram ministradas 

aulas explicativas aosdiscentes com base nas quais foram introduzidos os conceitos e categorias 

que são desenvolvidos na disciplina de geografia, e que fazem relação com a temática meio 

ambiente. Após isso, explanamos as ações que podemos usar para minimizarmos os problemas 

ambientais, com propostas de atitudes para o exercício da cidadania em sociedade. 

Nesse sentido, comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, 

no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis (FREITAS, 

2011).Conforme Varine (2000, p. 62), "A natureza é um grande patrimônio dasociedade. 

Consequentemente, a Educação Ambiental se torna uma prática social, com a preocupação da 

preservação dessa riqueza". 

Na terceira etapa do projeto, na escola, foi enfim realizada a dinâmica durante a qual 

foram expostas duas músicas que tratavam de poluiçãoe meio ambiente. As músicas foram o 

XoteEcológico e Parabolicamará. Esta estratégia foi para que os alunos compreendessemde 

forma simplificada, a problemática sobre poluição, ou seja, a intenção era que os alunos 

refletissem sobre a letra das músicas e fizessem análises. Assim sendo, cada aluno recebeu as 

letras para que acompanhassem na hora da dinâmica.A canção Xote Ecológico, composta pelo 

cantor Luiz Gonzaga, mostracomo o homem está agredindo o meio ambiente e quais as 

consequências que isso pode causar para a sociedade, ou seja, retratando os prejuízos que a 

poluição pode causar.A outra música escolhida para reforçar a dinâmica foi canção 

Parabolicamará, composta pelo cantor Gilberto Gil, onde a letra faz referência às transformações 

que ocorrem no espaço devido às novas tecnologias. Associado a isso, a letra aponta os 

problemas ambientais que surgem provocados pelas tecnologias que podem agredir a natureza. 

Como exemplos explicamos aos alunos sobre a queima de combustíveis fosseis, feita por 

indústrias, gerando a poluição do ar. Também foi dado como exemplo o lançamento de produtos 

químicos no solo indo para olençolfreático, poluindo água. 

Por fim,também explanamos os grandes projetos que estão sendo implantados na 

Amazônia, como o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, que traz benefícios de gerar energia 

para a população, mais que também traz agressão ambiental nos entornos da sua construção. 

Essas explicações e a dinâmica utilizando as músicas com letras sobre a temática poluição do 
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meio ambiente foi proposta com o propósito de provocar a reflexão dos discentes e a criticidade 

dos mesmos sobre o presentetema. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto relatado neste artigo buscou responder a questão de como a música pode ser 

usada como um instrumento no processo de ensino e aprendizagem da geografia, sobre a temática 

meio ambiente.Assim,conseguimos resultados satisfatóriosno memento da aplicação do mesmo 

utilizando a musicalização em sala de aula, pois conseguimos gerar nos alunos do 7º ano da 

escola, de ensino fundamental e médio da escola Duque de Caxias, a reflexão crítica sobre suas 

ações de como preservar o meio ambiente.  

A musicalização em sala de aula servecomo instrumento pedagógico de ensino de forma 

estratégica auxiliando o professor sobre respectivas temáticas, e mais que isso, em nosso projeto 

ela serviu como facilitadora para o entendimento dosalunos no processo educacional deforma 

integradora e participativa de ambos, sendo proporcionadas assim informações de situações do 

dia a dia sobre o meio ambiente.As músicas fazem parte do nosso cotidiano, traduzindo 

sentimentos, situações,informações acerca dos seres vivos, dos processos científicos e dos 

espaços em que vivemos (BARROSet al., 2013). Sendo assim, na dinâmica desenvolvida 

opinamos em realizar nossa aula com o auxílio de músicas que os alunos já conheciam, no 

entanto, estes não tinham uma visão crítica sobre a letra das mesmas. Porém, o processo de 

ensino e aprendizagem sobre a questão meio ambiente foi levado também para o cotidiano dos 

alunos, onde relacionamos essa problemática com questões próximas a eles. 

O ensino da geografia busca fazer com que o aluno perceba tais fatos que ocorrem no 

espaço, assim como, a problemas ambientais de poluição. Os alunos sugeriram que em cada lugar 

onde houvesse acúmulo de lixo no bairro, fosse registrado em fotografias e depois fosse colocado 

nos corredores da escola para que outros alunos de outras turmas se importassem com esta 

questão sobre não poluir. As fotografias serviriam como uma forma de informar os pontos onde 

existem áreas com acúmulo de lixo. Portanto, a partir desta proposta nosso projeto abriu novos 

horizontes de aprendizagem. Foram resultados esperados de fazer surgir novas ideias e propostas 

educativas de como minimizar a poluição do meio ambiente (Ver Figura 1).  
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Figura 1 – Momento da aplicação da dinâmica com os alunos do 7º da escola Duque de Caxias. 

 

Fonte: Melo (2015)  

 

4. CONCLUSÃO  

O projeto que teve como tema Método de Ensino em Geografia: o Uso da Música na 

Perspectiva da Educação Ambiental, foi aplicado noperíodo de 08/09/2015 e 09/09/2015 na 

escola de ensino fundamental e médio Duque de Caxias, localizada no Bairro da Marambaia, 

Belém-PA, e trouxe para nós a certeza de que ainda é possível fazermos uma educação que venha 

suprir com as necessidades dos educandos.Sabemos também que o desafio de atingir essa meta é 

difícil, mais quando se busca métodos e práticas de ensino, essas dificuldades são amenizadas 

podendo trazer resultados esperados, como a construção do conhecimento e a habilidade dos 

alunos em compreender determinados temas.  

A música é uma arte, e as práticas pedagógicas de ensino também são uma arte que devem 

ser realizadas da melhor forma possível,com coletividade é integradora entre professor e aluno, 

gerando assim um saber crítico e analítico entre os mesmos. Contudo,o recurso musical é apenas 

um dos mais variados tipos de métodos que podem servir de auxílio ao professor para trabalhar 

com seus alunos e construir o conhecimento especificamente em geografia como foi em nosso 

caso, e assimcontribuir paramaiores rendimentos de ensino, pois esses e outros métodos são 

bastante viáveis na hora da aprendizagem. Acreditamos que essa proposta possibilitou certas 

habilidades,e que os alunos adquiriram valores para que possam utilizar em seu cotidiano. Como 
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graduandos do curso de licenciatura plena em geografia, este trabalhofoi muito prazeroso e ao 

mesmo tempo desafiador, pois vimos como é colocar em prática o conhecimento adquirido na 

academia. O emprego de métodos e práticas de ensino para a construção do conhecimento nos 

trouxe a certeza da possibilidade de uma educação melhor.   
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RESUMO 

 

A família Connaraceae R. Brownestá amplamente distribuída em regiões tropicais no globo, 

em diversos ecossistemas, e possui a floresta Amazônica como centro de diversidade. As 

espécies são arbustos ou lianas, folhas alternas, compostas, imparipinadas, trifolioladas ou 

unifolioladas, sem estípulas, margem interira ou levemente revoluta; inflorescência 

paniculada ou racemosa; flores bissexuadas, actinomorfas, diclamídeas;cálice (4)-5-mero, 

dialissépalo ou gamossépalo, às vezes acrescente no fruto (Rourea); corola 4-5-mera 

dialipétala ou gamopétala, estames em igual ou mais frequente em número duplo ao das 

pétalas, gineceu dialicarpelar 1-5-carpelar, ovário súpero, carpelo biovulados; fruto folículo, 

geralmente com um único carpelo desenvolvido, unisseminado; semente coberto por tecido 

arilóide.Desde Forero (1983) representantes desta família já haviam sido alvo de estudos 

pelos seus usos tônicos ou medicinais, bem como taxonômicos. Sendo assim, este trabalho 

tem como objetivo realizar um levantamento das espécies de Connaraceaeno herbário HF 

Profª. Normélia Vasconcelos, visando atualizare determinar o número de espécies 

representantes, contribuindo para o processo de informatização do acervo de exsicatas do 

herbário HF. Para tanto, consultou-se as coleções dos herbários IAN, MG e MFS, incluindo 

tipos e fotografias dos tipos, além de obras princeps e literatura especializada. O herbário HF 

está representado por seis espécies: Connarus favosus Planch.,Connarus perrotetti var. 

angustifoliusReadlk., Rourea cuspidata Benth. ex Baker., Rourea doniana Baker., Rourea 

induta Planch., Rourea ligulata Baker.As espécies examinadas são todas ocorrentes do 

estado do Pará, sendo que os gêneros representados apresentam maior número de espécies 

para a familia. Comentários sobre a atualização das espéciessão apresentados. 

 

Palavras-chave:Oxidales.Informatização. Flora amazônica. 

 

Área de interesse no Simpósio: Divulgação Científica 
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1. INTRODUÇÃO 

Criada por Robert Brown (1818) para agrupar inicialmente três gêneros da família 

Terebintaceae (Lemmens, 1989), a família Connaraceae possui distribuição pantropical, 

incluindo16 gênerose cerca de 300-350 espécies, encontrados em diversos tipos de ecossistemas, 

sendo o centro de diversidade no neotrópico, principalmente na floresta Amazônica (Forero, 

1983; Souza e Lorenzi 2012).  

Na América tropical, as Connaraceae são representadas por cinco gêneros (Bernardinia, 

Cnestidium, Connarus, Pseudoconnarus e Rourea), com distribuição desde o México até o sul do 

Brasil(Forero 1983). E segundo o site Flora do Brasil, sua distribuição é maior na região norte, 

nos estados do Pará e Amazonas. 

Segundo Forero (1983) vários estudos já haviam sido feitos sobre o uso destas plantas, 

desce o tratamento de aftas, feridas e queimaduras ao uso como tônicos e adstringentes. E novos 

estudos apontam para o uso medicinal como antioxidante e anti-inflamatório (Ishola et al., 

2012;Kalegari et al. 2014).  

Grande parte dos materiais herborizados pertencentes às Connaraceae nativas amazônicas 

encontram-se desatualizados, com datas antigas e recentes, levando a crer que podem ser 

endêmicas, erroneamente determinadas ou possíveis novas ocorrências nos estados brasileiros. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo fazer um levantamento dafamília Connaraceae 

no herbário Prof. Normélia Vasconcelos (HF), visando atualizar e determinar o número de 

espécies representantes no acervo.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi baseado em material herborizado depositados nos herbários IAN, MG e 

MFS, fundamentados nos representantes no acervo do HF Profª. Normélia Vasconcelos para a 

atualização das espécies.  Para as identificações foram consultados, quando possível, os tipos e 

fotos dos tipos. Paralelamente, foram consultadas as obras princeps e junto ao Código 

Internacional de Nomenclatura Botânica, para a compreensão sobre a validade das espécies. 

Na citação do material examinado, seguiu-se os padrões usuais com as seguintes 

abreviaturas: s.l. (sem localidade), s.d. (sem data), s.c. (sem coletor), s.n. (sem número), fl. (flor), 

fr. (fruto), est. (estéril).  

3. RESULTADO E DISCUSSÃO  
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O herbário HF Profª. Normélia Vasconcelos está representada por 12exsicatas da família 

Connaraceae devidamente registrados, com seis espécies, distribuídas em dois gêneros: Connarus 

favosus Planch., Connarus perrotetti var. angustifoliusReadlk., Rourea cuspidata Benth. ex 

Baker., Rourea doniana Baker., Rourea induta Planch., Rourea ligulata Baker., além de um 

exemplar pertencente ao gênero Connarusnão determinadaa nível específico (N° reg. 2574). 

Dentre as espéciesregistradas,C. perrotteti var. angustifolius apresentou o maiornúmero 

de exemplares (5), seguido deR. ligulata(3), sendo os demais representados por  um único 

exemplar, como mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1.Representantes da familia Connaraceae registrados no herbário HF. 
 

Nº reg. Nº exemp. Espécie  Coletor(es) Nº coletor Data de coleta 

2815 1 Connarus favosus Lucas, F.C.A. 1262 10/01/2013 

1082 2 Connarus perrotteti var. 

angustifolius 

L. Coradin 123 28/02/1975 

61 1 Connarusperrotteti var. angustifolius J.M. Pires 7001 jul/58 

1611 1 Connarus perrotteti var. 

angustifolius 

Dep. De 

Química 

s.n. s.d. 

1110 1 Connarus perrotteti var. 

angustifolius 

P.R.P. Bouças 

& J. Medeiros 

70 11/06/1976 

2574 1 Connarus sp. O.C. 

Nascimento & 

R.P. Bahia 

1105 01/02/1985 

1077 1 Rourea doniana  L. Coradin 110 28/02/1975 

953 1 Rourea induta J.M. Pires s.n. 15-30/09/1973 

2917 2 Rourea ligulata Lucas, F.C.A. 978 20/02/2013 

488 1 Rourea ligulata P. Cavalcante & 

M. Silva 

1615 07/12/1956 

Fonte: Dados de pesquisa 
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CONNARUS L. 

1. Connarus favosus Planch., Linnea 23: 434. 1850. (Figura 1) 

Material examinado: Brasil. Pará. Ipixuna, Lat: 2º33’31”S, Long: 47º29’45”W, 10/I/2013, (fr.), 

Lucas, F.C.A. 1262 (HF; MFS; MG). 

Distribuição: Brasil (Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato grosso e Pará). 

 

 
Figura 1. Exsicata de Connarus favosus Planch. depositado na coleção do herbário HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 

 

2. Connarus perrotetti var. angustifolius Readlk. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. 

Bayer. Akad. Wiss. München, 20: 194. 1890.(Figura 2). 

Material examinado: Brasil.Pará. Mata da Cia, Pirelli, fazenda Uriboca,VII/1958, J.M. Pires 

7001 (HF; IAN); Município de Vigia, Tapuã, Ramal de São Benedito, 11/VI/1976, P.R.P. Bouças 

e J. Medeiros 70 (HF); s.l., s.d., s.c., s.n. (HF 1611). 

Distribuição: Brasil (Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia). 

Nomes vulgares: Barbatimão, pé de galinha. 
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Os exemplares de Pires 7001, Coradin 123, Bouças & Medeiros 70 estavam identificados 

como C. angustigolius, espécie esta sinônimo da variedade aceita por Forero (1983) e citada na 

lista de exsicatas da Flora neotropica, sendo, portanto aqui atualizadas. 

Figura 2. Exsicata de Connarus perrotetti var. angustifolius Readlk.depositado na coleção do herbário 

HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 

 

3. Connarus sp.(Figura3) 

Material examinado: Brasil. Pará. Marabá, Serra dos Carajás,Estrada para Itacaiunos, 

01/II/1985, O.C. Nascimento & R.P.Bahia 1105. 

O exemplar de Nascimnto & Bahia 1105 encontra-se com folhas e frutos deteriorados, 

dificultando a delimitação da espécie, no entanto as folhas remanescentes com margens 

levemente revolutas e a ausência de cálice acrescentes no fruto, bem como um fruto por 

pedúnculo facilitou a sua permanência no gênero Connarus. 
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Figura 3. Exsicata de Connarus sp.depositado na coleção do herbário HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 

 

ROUREA Aubl. 

4. Rourea ligulata Baker., Fl. Bras. 14(2): 181. 1871.(Figura 4) 

Distribuição: Brasil (Minas Gerais e Pará) e Guiana Francesa 

Material selecionado: Brasil.Pará. Aurora do Pará, 2º08’04”S, 47º33’21”W, 20/II/2013, Lucas, 

F.C.A. 978; Santarém, km 61 da estrada para a cachoeira do Palhão no rio Guamá Una, 

acampamento do guaraná, 07/XII/1956, P. Cavalvante& M. Silva 1615. 

O exemplar Cavalcante & Silva 1615 estava determinado erroneamente como Rourea 

cuspidata no herbário HF, no entanto, o mesmo exemplar foi citado por Forero (1983) como 

Rourea ligulata na revisão publicada na Flora neotropica, o que resultou na correta identição do 

exemplar. 
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Figura 4. Exsicata de Rourea ligulata Baker. depositado na coleção do herbário HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 
 

5. Rourea doniana Baker.Fl. Bras. 14(2): 179. 1871.(Figura 5) 

Distribuição: Brasil (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,Maranhão, Pará, Paraíba e 

Pernambuco). 

Material Selecionado: Brasil. Pará. Santarém, Pinheiro, Campina do Mangaba, 28/II/1975, L. 

Coradin 110. 

O exemplar de Coradin 110 encontra-se identificada como R. danians, epíteto este 

inexistente entre as Connaraceae, resultando na sua correta denominação. 
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Figura 5. Exsicata de Rourea doniana Baker. depositado na coleção do herbário HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 
 

6. Rourea induta Planch.Linnaea 23: 417. 1850.(Figura 6) 

Distribuição: Bolívia (Santa Cruz) e Brasil (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mar\to 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, São 

Paulo e Tocantins). 

Material selecionado: Brasil. Pará. Estrada ecológica entre estreito e marabá, 15-30/IX/1973, 

J.M. Pires s.n. 
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Figura 6. Exsicata de Rourea induta Planch.depositado na coleção do herbário HF. 

 
Fonte:Autores (2015) 
 

4. CONCLUSÕES 

Dos 12 exemplares representantes da familia Connaraceae no herbário HF, sete foram 

atualizados quanto à identificação e determinação das espécies, no que contribuirá para o atual 

processo de informatização. 

A familia Connaraceae apresentou pouca representatividade em números de exemplares 

no acervo do herbário HF, no entanto destaca-se a importância da coleção por possuir coletas 

citadas em revisões taxonômicas, e que serve de base para especialistas como materiais 

testemunhos para estudos futuros.   
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RESUMO  

O uso e manejo da terraocorre quando árvores e arbustos são utilizados em associações com 

cultivos agrícolas e/ou animais em uma mesma área, de maneira simultânea ou em sequência 

temporal, denominados genericamente de sistemas agroflorestais. Apesar da crescente 

conscientização ambiental, a maioria dos pequenos e médios produtores rurais ainda desconhece 

os benefícios e/ou vantagens comparativas dos plantios florestais bem como um conhecimento 

amplo acerca dos SAF’s e sua complexidade, nesse intuito o objetivo geral deste estudo foi 

realizar visita técnica, a fim de gerar parecer técnico, acerca do sistema produtivo empregado na 

comunidade Agroecológica Expedito Ribeiro, em Santa Bárbara - Pará.Foi aplicado questionário 

socioambiental ao proprietário do SAF, e utilizada fita métrica para a medição do espaçamento 

empregado entre as culturas.Todo o processo foi registrado através de fotografias, inclusive das 

espécies florestais e agronômicas. O sistema analisado é agrossilvicultural com 16 espécies, onde 

árvores com potencial madeireiro são conduzidas simultaneamente a cultivos anuais arbóreos e 

frutíferos. O espaçamento utilizado é de 3,5m e simultâneo,sendo parte da produçãopara o 

consumo e a outra parte é comercializada.A comunidade recebe mudas e sementes da 

ASFLORA, bem como apoio comunitário e a maior dificuldade encontrada para a produção 

agrícola refere-se ao solo e a sua correção, pois é necessária uma revisão de “NPK” na correção 

do solo pós-plantio. Ainda há uma falta de conhecimento técnico-científico acerca dos SAF’s em 

sua total complexidade os agricultores familiares ainda carecem de sistemas de produção 

apropriados à sua capacidade de investimento, ao tamanho de suas propriedades rurais e ao tipo 

de mão-de-obra empregada. 

 

 

Palavras-chave: Manejo. Agrossilvicultura.SAF’s. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe uma relação entre o ambiente institucional e o ser que convive em seu meio, sendo 

o último moldado pelo primeiro. Seguindo esta lógica Amorozo (1996) afirma que “toda 

sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a cerca e que lhe 

possibilita interagir com ele para prover suas necessidades de sobrevivência”. 

 Um dos maiores desafios enfrentados pelo homem, na Amazônia e no mundo, é o de 

promover o desenvolvimento sem agredir a natureza. Uma estratégia para obter esse intento seria, 

talvez, combinar inovações técnicas com conhecimentos empíricos visando criar alternativas que 

contribuam para reduzir agravos socioeconômicos e progresso agroflorestal (MEDRADO et al, 

1998). 

Otermo “Sistema Agroflorestal” (SAF) corresponde a uma forma de uso da terra e manejo 

dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas (árvores, arbustos, palmeiras) são utilizadas em 

associação com cultivos agrícolas ou animais, na mesma área, de maneira simultânea ou em uma 

sequência temporal (MONTAGNINI, 1992). 

 Os sistemas são elaborados conforme a estratégia do agricultor para obter a produção 

agrícola nos estádios iniciais, conservando a floresta, recuperando áreas degradadas, melhorando 

a fertilidade e a estrutura do solo e preservando a biodiversidade (CALDEIRA, 2011; 

PENEIREIRO, 1999).  

 Há SAFs baseados em consórcios de espécies comerciais, aproveitando melhor o espaço 

e os recursos disponíveis (luz, água e nutrientes), reproduzindo a lógica de sucessão florestal 

(PENEIREIRO, 2007). Porém, na Europa e em outras regiões, os SAFs são planejados para 

maximizar os benefícios econômicos. A conservação ambiental baseia-se em aleias de 

monocultura silvicultural consorciando cultivos de grãos em faixas. Entretanto, é fundamental o 

manejo apoiado em princípios agroecológicos, tais como a sucessão natural, que pressupõe a 

biodiversidade e a ciclagem de nutrientes por meio da cobertura permanente do solo, atuando 

sempre no sentido de aumentar a quantidade e a qualidade de vida consolidada (GÖTSH, 1995).   

O objetivo geral deste estudo foi realizar visita técnica, a fim de gerar parecer técnico, 

acerca do sistema produtivo empregado na comunidade Agroecológica Expedito Ribeiro, em 
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Santa Bárbara – PA., com o intuito de caracterizar a comunidade, suas vantagens e desafios, e 

investigar sua logística de funcionamento. 

 

2. METODOLOGIA  

A visita técnica foi realizada no mês de maio no município de Santa Bárbara do Pará, 

dentro da disciplina de Sistemas Agroflorestais ministrada pelo Prof.Drº Manoel Tavares de 

Paula.Foi aplicado um questionário socioeconômico ao proprietário do SAF’s com o intuito de 

coletar informações técnicas e pessoais (educação, lazer,entre outros.) em uma residência da 

Comunidade dos Trabalhadores Rurais Agroecológico Expedito Ribeiro (Figura 1-a e b). 

Figura 1: Aspectos da Comunidade dos Trabalhadores Rurais Agroecológico Expedito Ribeiro. a)Centro 

comunitário; b)Residência/Saf analisado. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Durante a conversa, detalhes importantes como o espaçamento e as espécies utilizadas no 

sistema foram questionados. No caderno de anotações foi registrado um esquema didático do 

SAF’s visitado, a fim de se ter uma noção sobre o tamanho e a distribuição das espécies no local.  

 Posteriormente, com a ajuda de uma fita métrica, mediu-se a distância de uma espécie 

para outra; para a certificação do real espaçamento empregado. O registro de todo o processo, 

inclusive das espécies florestais e agronômicas, se deu através de uma câmera fotográfica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

a b 
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 Os SAF’s podem ser definidos como sistemas agropecuários que se diferenciam pela 

presença de um componente arbóreo ou lenhoso, cuja presença tem influência fundamental sobre 

a estrutura e a função do sistema (ENGEL, 1999). Em uma classificação mais difundida (MAY & 

TROVATTO, 2008; ENGEL, 1999), os sistemas agroflorestais são classificados com base em 

aspectos funcionais e estruturais. O sistema analisado é agrossilvicultural (ou silviagrícolas), pois 

as espécies arbóreas, arbustivas e palmeiras são combinadas com espécies agrícolas. Uma parte 

da produção é para o próprio consumo e a outra parte é comercializada. 

 Nesse caso, o SAF é interessante para aagricultura familiar por reunir vantagens 

econômicas e ambientais. A utilização sustentáveldos recursos naturais aliada à uma menor 

dependência de insumos externos quecaracterizam este sistema de produção, resultam em maior 

segurança alimentar e econômica,tanto para os agricultores, como para os consumidores.  

 A proposição de sistemas agroflorestais como sistemas de produção mais sustentáveis está 

baseada nos serviços ecossistêmicos, que são aqueles oferecidos pelo ambiente, de interesse 

direto ou indireto do ser humano, como a provisão de alimentos, fibras e energia; a manutenção 

dos recursos genéticos para o desenvolvimento de produtos industriais, farmacológicos e 

agrícolas; a provisão de madeira e minerais; a estabilização do clima; o controle de pestes e 

doenças; a purificação do ar e da água; a regulação do fluxo e a qualidade dos recursos hídricos; 

o controle da sedimentação; a manutenção da fertilidade do solo e do ciclo de nutrientes; a 

decomposição dos rejeitos orgânicos; os benefícios estéticos e culturais e as possibilidades de 

lazer (MAY & TROVATTO, 2008). 

De acordo com Huxley (1983) citado por Rodigheri e Graça (1996), as espécies a serem 

utilizadas em sistemas agroflorestais, devem ter características como adaptação a solos com 

problemas de fertilidade, boa produtividade, capacidade de rebrota e resistência a podas e pastejo, 

resistência a doenças.NoSAF estudado, foram encontradas o plantio de 16 espécies entre 

florestais e agronômicas, entre elas orambutão que é um fruto comestível de cor vermelha 

(podendo raramente apresentar também cor amarela ou alaranjada), com uma casca dura 

revestida de "espinhos" tenros, assemelhando-se a pequenos ouriços. O seu interior é carnudo, 

com uma polpa translúcida de cor rosada, de sabor doce e ligeiramente ácido. Contém apenas 

uma semente (caroço), de cor acastanhada, tóxica, pelo que nunca deve ser consumida com a sua 

polpa. O seu interior é muito semelhante aos frutos longan e lichia.  
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O mangostão (Garciniamangostana-Clusiaceae) é uma árvore frutífera tropical de até 30 

metros de altura com copa cônica, da mesma família das árvores brasileiras bacuri e guanandi. O 

fruto é esférico, vermelho a castanho-escuro, manchado de amarelo, com casca espessa que deve 

ser cortada delicadamente para não ferir a polpa. Polpa mole, suculenta, de sabor delicado e 

muito característico que envolve uma única semente oleaginosa. A planta tem a peculiaridade de 

produzir frutos por partenogênese. 

A árvore dacajarana, também encontrada em grande quantidade no SAF analisado pode 

atingir tem até 15 metros de altura. Possui um fruto de casca lisa e fina, que possui coloração 

amarela brilhante e de polpa suculenta, de sabor agridoce e ácido quando maduro, 

com endocarpo revestido de espinhos (macios) irregulares. É uma fruta rica em fibras.  

Alaranjeira encontrada no SAF analisado é uma árvore da famíliaRutaceae.O sabor da 

laranja varia do doce ao levemente ácido, mas na natureza existem também as laranjas 

extremamente ácidas, que não são cultivadas comercialmente, e pertenceà outra espécie. 

A banana é uma pseudobaga da bananeira, uma planta herbácea vivaz acaule da família 

Musaceae (gênero Musa). As bananas formam-se em cachos na parte superior dos 

"pseudocaules" que nascem de um verdadeiro caule subterrâneo (rizoma ou cormo). Depois da 

maturação e colheita do cacho de bananas, o pseudocaule morre (ou é cortado), dando origem, 

posteriormente, a um novo pseudocaule. 

A fruta Pão ArtocarpuscommunisJ.R. Forst. & G. Forst. e Artocarpusincisus(Thunb.) 

L.f.é conhecido popularmente como fruta-pão, rima e árvore-do-pão, é uma árvore frutífera.A 

fruta-pão também é uma árvore ornamental, de grande porte e crescimento rápido, podendo 

alcançar 20 metros de altura.Os frutos são grandes, redondos como melões, e chegam a pesar 

3 quilogramas. Sua casca é de cor verde-amarela e sua polpa é amarelo-escura nas frutas de 

massa e amarronzada na variedade com sementes. 

O nim pertence à família Meliaceae, que apresenta diversas espécies de árvores 

conhecidas pela madeira de grande utilidade, como o mogno, o cedro, a santa-bárbara, ou 

cinamomo, o cedrilho, a canjerana, a triquília, etc. Tem diversos usos, em especial antisséptico, 

curativo ou vermífugo. A árvore é usada para sombra e possui madeira de qualidade para a 

produção de móveis. Seu uso como inseticida se tornou bem conhecido nos últimos 30 anos, 

quando seu principal composto, a azadiractina, foi isolado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacuri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanandi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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A aceroleira é um arbusto de até três metros de altura, cujo tronco se ramifica desde a 

base e cuja copa é bastante densa com pequenas folhas verde-escuras e brilhantes. Após três ou 

quatro semanas, se dá sua frutificação. Sua superfície é lisa ou dividida em três gomos. Possui 

três sementes no seu interior. O sabor do fruto é levemente ácido e o perfume é semelhante ao da 

uva, em algumas variedades. 

O Cacau (Theobroma cacao) que significa alimento dos deuses e é a árvore que dá origem 

ao fruto chamada cacau. É da família Malvaceae e a sua origem é a América do Sul. Pode atingir 

até 2 metros de altura e possui duas fases de produção: temporão (março a agosto) e safra 

(setembro a fevereiro). O cacau é a principal matéria-prima do chocolate.É do cacau que se faz o 

chocolate através da moagem das suas amêndoas secas em processo industrial ou caseiro. Outros 

subprodutos do cacau incluem sua polpa, suco, geleia, destilados finos e sorvete. 

A pupunha (Bactrisgasipaes)é uma palmeira multicaule da família das palmáceas, a 

mesma da carnaúba, do babaçu e do açaí. Atinge vinte metros de altura.Em condições naturais, a 

pupunha começa a frutificar em grandes cachos aos cinco anos, tempo que se reduz à metade em 

condições especiais de cultivo. As flores masculinas caem após liberar o pólen e as femininas 

desenvolvem-se em pequenos frutos vermelhos, amarelos ou alaranjados, com cerca de cinco 

centímetros de diâmetro.O fruto, muito rico em vitamina A e com expressivo teor de proteínas e 

amidos, podem ser comidos cozidos em água e sal e se prestam também à extração de óleo e à 

produção de farinha. 

O uxi amarelo(Endopleurauchi) é uma planta medicinal, muito utilizada como 

suplemento alimentar, ou no tratamento de inflamações do útero e artrite. Podem ser comprados 

em feiras livres, mercados e lojas de produtos naturais.As propriedades do uxi amarelo incluem 

sua ação anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, depurativa, diurética, imune estimulante e 

vermífuga. 

O cupuaçú (Theobromagrandiflorum), muito comercializado na região analisada, é o fruto 

daárvore conhecida como cupuaçuzeiro, cupuaçueiro ou cupu. É uma fruta extremamente 

saborosa típica da região norte brasileira. É muito usado na culinária doce, azeda e agridoce pelos 

nativos da Amazônia.O cupuaçu contém ferro, fósforo e proteínas, necessários para a formação 

celular, participando dos processos químicos que permitem a continuação da vida. O Cupuaçu 

demora de 7-8 anos para começar a dar frutos. 
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A graviola (Annonamuricata) é uma planta medicinal muito conhecida. É uma árvore 

perene de pequeno porte, que atinge até 6 metros de altura. Possui folhas verdes escuras, grandes 

e brilhantes. O fruto da planta é comestível e possui cerca de 20 centímetros de diâmetro. A 

árvore é nativa de climas tropicais quentes, sendo muito comum na região da Floresta 

Amazônica.  

 O Ingá é o fruto da ingazeira, planta da família das leguminosas e muito comum em 

regiões próximas a lagos e rios. Suas sementes, envolvidas por uma sarcotesta branca, fibrosa e 

adocicada, são revestidas por uma vagem verde e grande, que pode chegar a medir 1 m de 

comprimento. As ingazeiras podem atingir 15 metros de altura e são muito usadas no 

sombreamento dos cafezais. Embora o ingá tenha propriedades nutritivas e um sabor agradável, 

na região Amazônica o fruto é consumido mais por distração do que por apreciação, porém na 

comunidade analisada ele é comercializado. 

O freijó(Cordiagoeldiana:é uma árvore da família Boraginaceae, nativa da América do 

Sul. Possui diversos nomes populares tais como: freijó, frei-jorge, freijó-branco, freijó-preto, 

freijó-rajado, freijó-verdadeiro, louro-freijó. Sua altura varia entre 10 e 20 metros. Madeira leve, 

com superfície de acabamento lisa, serragem fácil, e aplainamento fácil.Pode ser encontrada na 

região Amazônica, mais específico nas florestas tropicais com solo seco da região Amazônica, 

principalmente no estado do Pará. 

O ipê é uma árvore do gêneroHandroantus, pertencente à família das Bignoniáceas. A 

árvore do ipê é alta, bem copada e, no período da floração, apresenta uma peculiaridade: fica 

totalmente desprovida de folhas. O ipê floresce de julho a setembro edão lugar às flores amarelas-

ouro, brancas ou roxas. Frutificam em setembro e outubro. Sua madeira é bela, de cor castanho-

oliva ou castanho-avermelhada, e com veios resinosos mais escuros. 

 Em tese, o SAF analisado é considerado riquíssimo, pois quanto maior a diversidade de 

espécies no SAF, maior será o número de interações ecológicas que poderão resultar em mais 

benefícios ao sistema (MILLER, 2009). Os serviços ecossistêmicos prestados se devem, em 

grande parte, ao sombreamento promovido pelas espécies arbóreas presentes no sistema, que 

possibilita o controle da erosão do solo, uma melhor ciclagem de nutrientes, e a própria 

conservação da biodiversidade (CADISCH et al., 2006; TSCHARNTKE et al., 2011). O 

sombreamento pode conservar melhor a água no sistema, reduzindo as perdas por 
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evapotranspiração, e criar condições ambientais para a introdução de espécies com potencial 

econômico. 

 Atributos físicos do solo relacionados ao controle de erosão foram considerados mais 

adequados para a conservação em solo sob um sistema agroflorestal quando comparado a um 

solo sob agricultura convencional (CARVALHO et al., 2004). Porém, uma das maiores dúvidas 

no sistema produtivo analisado era referente ao solo e a sua correção, pois os próprios 

proprietários reconheciam que o solo era deficiente e requeria intervenção concluindo que a 

adubação “NPK” é necessária não só antes do plantio, mas no pós-plantio. 

 Segundo Ribaski (2003), para que se tenha sucesso nesse empreendimento, precisa-se 

considerar o espaçamento das espécies. Nesse caso, o espaçamento encontrado de uma cultura 

para outra foi de 3,5metros em relação ao seu desenho no tempo, o SAF analisado é considerado 

simultâneo, pois há integração simultânea e contínua de culturas anuais e perenes, no plantio de 

árvores com potencial madeireiro conduzido simultaneamente a cultivos anuais arbóreos e 

frutíferos. 

 Mesmo que não se viabilize o benefício financeiro direto pelo pagamento de serviços 

ambientais, os SAF podem, por permitir o uso permanente do solo, gerar renda e produtos de 

consumo familiar de forma contínua, além de garantir acesso a mercados e construir canais de 

comercialização que agreguem valor diferencial aos seus produtos (MAY & TROVATTO, 2008). 

A agregação de valor conforme proposta pelos autores diz respeito ao surgimento de demandas 

para produtos associados ao uso sustentável da terra, criando um mercado que pode aumentar a 

rentabilidade dos produtos madeireiros e não madeireiros gerados pelos SAF. 

Quanto à Associação dos Trabalhadores Rurais Agroecológico Expedito Ribeiro, a maior 

dificuldade encontrada para a produção agrícola na comunidade tem a ver com o solo e a sua 

correção. Pois, como foi elucidado mais acima, é necessária uma revisão de “NPK” é (designa a 

relação dos três nutrientes principais para as plantas -nitrogênio, fósforo e potássio, também 

chamados de macronutrientes) na correção do solo pós-plantio. 

A comunidade recebe apoio da ASFLORA, onde recebem mudas e sementes das mais 

variadas espécies para serem utilizadas nos SAF’s das famílias da comunidade. Possuem escola 

de educação básica para crianças e apoio comunitário “EJA” (Educação para jovens e adultos) 

para os mais velhos. Não possuem posto de saúde, porém recebem na Associação Comunitária 

todas as terças, quartas e quintas-feiras a visita de médicos e acadêmicos do curso de Medicina da 
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Universidade Federal do Pará - UFPA. Como atividade de lazer, utilizam o igarapé para se 

refrescar e vão à igreja Assembleia de Deus para exercício da fé. 

 O aspecto do conhecimento local acerca do manejo compõe importante ferramenta 

metodológica para sistematização de experiências sobre a interação homem-natureza, além de 

servir como espaço de socialização de conhecimentos acerca das diferentes formas de manejar o 

SAF. 

 Apesar de representar uma significativa parcela na produção nacional, ainda há uma falta 

de conhecimento técnico-científico acerca dos SAF’s em sua total complexidade os agricultores 

familiares ainda carecem de sistemas de produção apropriados à sua capacidade de investimento, 

ao tamanho de suas propriedades rurais e ao tipo de mão-de-obra empregada. 

 

4. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de sistemas agroflorestais vem despertando crescente interesse, graças 

principalmente aos benefícios de ordem ecológica que, a par dos de ordem econômica, podem 

oferecer nas regiões tropicais úmidas e nas semiáridas, como a Amazônia e o Norte brasileiro. 

Nestas condições, projetos agroflorestais em terras hoje ocupadas apenas com florestas ou apenas 

com lavouras e pastagens, constituem opção cabível e objetiva para se aumentar, 

simultaneamente, a produção de madeira e de alimentos.  

Porém,a maioria dos pequenos e médios produtores rurais ainda desconhece os benefícios 

e/ou vantagens comparativas dos plantios florestais bem como um conhecimento amplo acerca 

dos SAF’s e sua complexidade. Diante de tal realidade, uma parceria entre a comunidade local e 

universidades faz-se necessário, visando o aprimoramento da técnica em questão bem como a 

capacitação dos produtores.  

O desenvolvimento, a consolidação e a difusão do potencial de utilização de sistemas 

agroflorestais no Brasil dependem da existência e atuação de profissionais qualificados em 

agrossilvicultura, da constante geração de conhecimento e de novas tecnologias agroflorestais 

direcionadas e aplicadas às realidades nacionais e regionais, além de uma efetiva e atuante 

extensão agroflorestal. 
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RESUMO  

 

O trabalho objetivou avaliar as características agronômicas relacionadas a frutificação de 

progênies de bacabizeiro (Oenocarpus mapora Karsten) cultivados em sistema agroflorestal, 

contribuindo para o melhoramento, domesticação e produção de fruto da espécie em sistema de 

cultivo racional e sustentável. O experimento envolveu 36 progênies de polinização aberta de 

bacabizeiro cultivados em sistema agroflorestal, na comunidade de Campo Limpo, localizada no 

Município de Santo Antônio do Tauá-Pará. As 36 progênies avaliadas foram implantadas em 

abril de 2006 compondo um sistema agroflorestal, juntamente com as espécies da mandioca 

(Manihot esculenta Crantz), bananeira (Musa ssp), cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) e 

uma espécie florestal, o pau rosa (AnibaDuckei) sob delineamento experimental em blocos 

casualizados com duas repetições com cinco plantas por progênie e espaçamento de 4m x 4m. 

Sendo avaliados: idade da frutificação, Nº de inflorescências e cachos, comprimento e massa total 

do cacho e fruto, Nº de frutos por cacho, massa e Nº de ráquilas. Para análise, utilizou-se a 

estatística descritiva. Observou-se o aumento da produção de cachos entre as progênies, 

considerando a primeira e a segunda safra, variando de 28,57% para 71,43% das progênies em 

produção, apresentando alto coeficiente de variação em relação aos frutos o que possibilita a 

seleção de genótipos superiores para tais características. 

 

Palavras-chave: Progênies. Frutificação. Arecaceae. 

 

Área Temática: Sistema Agroflorestal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O bacabizeiro (Oenocarpus mapora Karsten) é uma espécie nativa da Amazônia, 

pertencente à família das arecaceae, muito apreciada pelas comunidades da região no que diz 

respeito à coleta de frutos para a extração de polpa, uma vez que esta serve de matéria prima para 

a indústria alimentícia na produção de sorvetes, geleias, picolés e licores (DOMINGUES, 2014). 

Para Clement (2001), os mercados local e regional de frutos da bacabi ainda são 

abastecidos pela exploração extrativista envolvendo comunidades amazônicas que moram 

próximas aos locais de ocorrência dessa palmeira ou quintais produtivos. Contudo, para se 

atender a um volume maior de produção, a tendência é estabelecerem-se cultivos racionais, por 

meio da agricultura familiar ou como componente de sistemas agroflorestais.  

Para Jardim e Cunha (1998), são necessárias e importantes as pesquisas a respeito das 

palmeiras nativas da Amazônia, com o intuito de subsidiar posteriores estudos que possam 

desenvolver e expandir técnicas de domesticação, seleção, cultivo e manejo, favorecendo o 

aumento da produtividade e, por conseguinte o desenvolvimento de novas formas de 

aproveitamento e comercialização de produtos e subprodutos. Este trabalho teve por objetivo 

avaliar as características agronômicas relacionadas à frutificação de progênies de bacabizeiro 

cultivados em sistema agroflorestal, contribuindo para o melhoramento e domesticação da 

espécie para produção de fruto em sistema de cultivo racional e sustentável. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento envolveu 36 progênies de polinização aberta de bacabizeiro cultivados em 

sistema agroflorestal, na comunidade de Campo Limpo, localizada no Município de Santo 

Antônio do Tauá-Pará. A área apresenta topografia plana, solo do tipo Latossolo Amarelo, 

vegetação de capoeira, clima megatérmico úmido com temperatura média anual em torno de 

25oC e precipitação pluviométrica anual elevada, em torno de 2.350 mm. As 36 progênies 

avaliadas foram implantadas em abril de 2006 compondo um sistema agroflorestal, juntamente 

com as espécies da mandioca (Manihot esculenta Crantz), bananeira (Musa ssp), cupuaçuzeiro 

(Theobroma grandiflorum) e uma espécie florestal, o pau rosa (AnibaDuckei), obedecendo a 
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delineamento experimental em blocos casualizados com duas repetições e parcelas com cinco 

plantas por progênie. 

A abertura das covas foi feita nas dimensões de 040 m x 0,40 m x 0,40 m, sendo adubadas 

com 3 kg de esterco de ave antes do plantio. O espaçamento utilizado para o plantio foi 4m x 4m, 

sendo plantadas as 38 progênies.  

As características avaliadas foram as agronômicas referentes à produção de frutos, 

avaliadas no período de novembro de 2013 e março de 2014 quando as progênies se encontravam 

com sete anos de idade. Os dados avaliados foram: idade da primeira frutificação; percentagem 

do número de progênies frutificando (% NPF); número de inflorescências e cachos produzidos 

por cada progênie; comprimento do cacho (CC); massa total do cacho (MTC); massa total do 

fruto (MTF); massa da ráquis (MR); número de frutos por cacho (NFC); número de frutos por 

ráquilas (NFR) e número de ráquilas (NR). Para análise dos dados utilizou-se a estatística 

descritiva: medidas de posição central dos dados (média e mediana) e medida de dispersão ou de 

variabilidade dos dados (mínimo, máximo, amplitude total, desvio padrão e coeficiente de 

variação). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As progênies iniciaram a sua produção aos seis anos após implantação, sendo que no 

primeiro ano, apenas 10 produziram na primeira safra representando um total de 28,57%, 

enquanto que no segundo ano o percentual foi 71,43% correspondendo a 25 progênies das 35 

avaliadas. 

Na figura 1, podemos visualizar a quantidade de inflorescências e cachos produzidos por 

cada progênie na segunda safra, observando-se que para o número de inflorescências 11 

progênies apresentaram pelo menos duas, e dentre essas se encontram as progênies 9, 14 e 27 que 

também haviam produzido na primeira safra; 14 progênies apresentaram uma inflorescência e 10 

não apresentaram nenhuma inflorescência nessa safra. No que se refere ao número de cachos, 

observou-se que 15 progênies não apresentaram cachos, e o restante apresentou de um a quatro 

cachos por planta, sendo que a que mais produziu foi a progênie 21 totalizando 4 cachos, seguida 

das progênies 2, 4, 6, 15 e 30 apresentando 3 cachos por planta. 
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Figura 1-Inflorescência e número de cachos de bacabi. 

 

    Fonte: Autores (2015) 

 

 Berton (2013) relata o caráter número de cachos sendo um dos principais descritores para 

seleção de genótipos superiores. Além do número de cachos, deve-se levar em conta o número de 

frutos por cacho, sua massa, bem como a estabilidade da produção ao longo dos anos.  

Na tabela 1, encontram-se os resultados da análise descritiva para as características 

relacionadas aos cachos produzidos pelas progênies de bacabizeiro. O número de ráquilas (NR) 

apresentou menor coeficiente de variação com valor de 12,14% mostrando-se média 

variabilidade para essa característica, ao contrário dos demais caracteres avaliados que obtiveram 

valores acima de 30%, levando a uma alta variabilidade destas entre estas características. 

 

Tabela 1. Resumo das análises descritivas relativa aos sete caracteres morfo-agronômicos avaliados 

relacionados aos frutos de bacabi. 

Estimativa CC (cm) 
MTC 

(kg) 

MTF 

(kg) 
MR (kg) NFC NFR NR 

Média 88,14 4,2 2,99 1,2 492,57 20.71 75,14 

Máximo 108 7,31 5,59 1,99 920 41 90 

Mínimo 47 1,51 0,5 0,78 150 10 65 

D. P. 19,29 2,05 1,85 0,42 282,42 9,43 9,12 

CV (%) 21,88 48,73 61,95 35 57,33 45,55 12,14 
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 D.P: desvio padrão; CV (%): coeficiente de variação; CC: comprimento do cacho; MTC: massa 

total do cacho; MTF: massa total do fruto; MR: massa da ráquis; NFC: número de frutos por 

cacho; NFR: número de frutos por ráquilas; NR: número de ráquilas. 

Fonte: Autores (2015) 

 

O número de frutos por cacho variou de 150 a 920, com coeficiente de variação de 

57,33% o que representa altíssima variabilidade para essa característica, bem como a massa total 

do cacho (MTC) que ficou na faixa de 1,51 kg e 7,31 kg, com desvio padrão de 2,05 kg e 

coeficiente de variação de 48,73%. Tal avaliação fornece subsídios para seleção de genótipos 

superiores e possíveis trabalhos de melhoramento genético para a espécie. 

O número de frutos por ráquilas (NFR) em média foi de 20,71, possuindo valores 

mínimos de 10 e máximo de 41, desvio padrão de 9,43 e coeficiente de variação de 45,55%, 

mostrando a alta variabilidade existente para essa característica.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

Houve um aumento de progênies frutificando entre a primeira e a segunda safra, passando 

de 28,57% para 71,43%, havendo uma alta variabilidade em relação aos frutos, o que possibilita a 

seleção de genótipos superiores para tais características. 
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RESUMO 

 

O monitoramento de cianobactérias em reservatórios de abastecimento é importante para a 

prevenção e o manejo da qualidade da água de consumo, visto que as florações destes organismos 

podem produzir toxinas, comprometer a saúde da população e o uso da água para diversos fins. 

Desta forma, objetivo deste estudo é determinar a variação mensal das cianobactérias dos lagos 

Bolonha e Água Preta (Belém, Pará), e identificar os possíveis riscos a saúde da população 

consumidora de suas águas. As amostragens foram realizadas mensalmente nos meses de 

novembro/2014 a outubro/2015, em dois pontos de coleta: BL- Lago Bolonha, na entrada da 

Estação de Tratamento de Água e AP- Lago Água Preta, no canal de ligação entre os lagos. As 

cianobactérias qualitativas foram coletadas com redes de plâncton (20 e 45 µm), fixadas com 

formol (4%) e analisadas através de microscopia óptica. Já as amostras de cianobactérias 

quantitativas foram coletadas diretamente na sub- superfície da água, fixada com lugol, 

sedimentadas em cubetas e analisadas em invertoscópio. A clorofila- a foi coletada diretamente 

na sub- superfície da água e analisada por espectrofotometria. Foram identificadas 37 espécies de 

cianobactérias com predomínio da ordem Oscillatoriales (54%) e da família Merismopediaceae 

(30%). Mais de 50% das espécies identificadas já tiveram registro de florações em reservatórios 

brasileiros. Não houve diferença significativa na densidade de cianobactérias e clorofila- a entre 

os lagos, mas os meses de junho/2015 (40,9 ± 39,5 cel.ml-1) e julho/2015 (53,17 ± 67,6 cel.ml-1) 

apresentam picos de densidades em relação aos meses mais chuvosos. Entretanto, as 

cianobactérias não oferecem riscos de florações nos lagos e, consequentemente, de intoxicações 

da população consumidora.  

 

 

Palavras-chave: Cianobactérias. Fitoplâncton. Florações.   

 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas com vistas à exploração dos recursos hídricos- para expandir o 

desenvolvimento econômico, atender às demandas industriais, agrícolas e o crescimento da 

população das áreas urbanas- podem gerar impactos desastrosos em lagos, reservatórios e açudes, 

como a remoção de florestas, o aporte de nitrogênio e fósforo nas águas e outros compostos 

químicos com a consequente deterioração da qualidade da água, favorecendo a eutrofização a 

ponto de dificultar seu uso para os diversos fins, sendo a eutrofização das águas interiores um dos 

maiores problemas ambientais no âmbito mundial. Entre os impactos da eutrofização está o 

florescimento de cianobactérias (Di BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). 

As cianobactérias ou bactérias azuis esverdeadas são procariotos, no geral, foto 

autotróficos planctônicos que necessitam apenas de água, nitrogênio gasoso, oxigênio, poucos 

elementos minerais, luz e dióxido de carbono para sobreviver. Elas utilizam a clorofila- a para 

realizar a fotossíntese e liberam o oxigênio gasoso (SADAVA et al., 2009).  

A importância do estudo de cianobactérias na saúde ambiental e humana se deve a 

capacidade de algumas espécies em formar bloom com liberação de toxinas (cianotoxinas) que 

causam danos à saúde humana. Bloom ou proliferação de cianobactérias é o crescimento acima 

do esperado para um determinado ambiente aquático. Embora não se tenha uma mensuração 

padrão para as florações, diz-se, normalmente, que há florações quando o número total de células 

passa a ser maior que a média do corpo d’água (MOLICA; AZEVEDO, 2009).  

Os mananciais são corpos hídricos susceptíveis ao fenômeno da eutrofização por 

apresentarem propriedades hidrológicas (morfometria, estratificação, renovação de água e 

produtividade), limnológicas (regime de vazão, luz, temperatura, turbidez nutrientes etc) e 

biológicas (dinâmica e diversidade) específicas.  

Os principais reservatórios de abastecimento da Região Metropolitana de Belém são os 

lagos Bolonha e Água Preta, lagos artificiais que captam água do Rio Guamá. Embora inseridos 

em uma área de preservação ambiental, encontram-se antropizados pelo crescimento urbano 

desordenado. Estes lagos apresentam vestígios de eutrofização artificial representados, 

principalmente, pelos “jardins” de macrófitas aquáticas na superfície dos lagos e pelo registro de 

florações de cianobactérias entre os anos de 1999 e 2000 por Vieira et al. (2005).  
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O grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Ambiental, da Seção de Meio Ambiente 

do Instituto Evandro Chagas estuda, desde 2011, a Taxonomia, a Ecologia das cianobactérias dos 

lagos com vistas a determinar as espécies presentes e a dinâmica espaço-temporal destes 

organismos, incluindo o monitoramento de possíveis florações e riscos à saúde da população 

consumidora. 

Assim, o objetivo deste trabalho é determinar a variação mensal das cianobactérias dos 

lagos Bolonha e Água Preta, durante um ano de monitoramento, seguindo às normais 

estabelecidas pela Portaria do Ministério da Saúde no 2.914/2011 (BRASIL, 2011).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A área de estudo compreende os reservatórios de abastecimento da Região Metropolitana 

de Belém (Pará) - R.M.B: Lago Bolonha e Lago Água Preta. Estes reservatórios estão localizados 

no Parque Estadual do Utinga- PEUT, e são responsáveis pelo abastecimento de mais de 1 milhão 

de pessoas, correspondendo a 75% da população da R.M.B, principalmente dos municípios de 

Belém e Ananindeua. 

O clima da região é equatorial quente e úmido, mais próximo de Af1 de Köppen. Segundo 

os dados do INMET (2015), para os últimos 15 anos (2000 a 2014), a temperatura do ar apresenta 

baixas amplitudes térmicas (em torno de 31 °C), média anual da umidade relativa do ar acima de 

80% e média anual do volume de chuvas próximo de 230,7 mm (2003) e 314,6 (2013), sendo o 

período mais chuvoso compreendido de dezembro a maio e o menos chuvoso de junho a 

novembro. 

Foram utilizados como parâmetro de qualidade da água os limites estabelecidos na 

Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 (BRASIL, 2011), referentes à composição e a 

densidade de cianobactérias.  

As cianobactérias são avaliadas conforme critério quantitativo (densidade em células por 

mililitros), qualitativo (identificação dos gêneros potencialmente produtores de toxinas) e a 

presença de cianotoxinas. As coletas devem ser realizadas preferencialmente no ponto de 

captação de água bruta para a Estação de Tratamento da Água- ETA, sendo os valores e a 

periodicidade de coleta expressos no quadro 1.  
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Quadro 1. Frequência de amostragens para as cianobactérias em mananciais superficiais de abastecimento 

de água.  

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

No caso de o valor de densidade ultrapassar 20.000 cel.ml-1 deve-se realizar a coleta de 

cianotoxina na água bruta e tratada e se os limites estiverem acima do estabelecido para a 

legislação (Quadro 2), deve-se interromper o fornecimento da água para a população até que a 

mesma não ofereça risco a saúde humana. 

 

Quadro 2. Padrão de cianotoxinas para água de consumo humano. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brasil (2011), adaptado. 

 

Nos lagos Bolonha e Água Preta foram realizadas coletas mensais de água durante um ano 

(novembro/2014 a outubro/2015) para análises qualitativa e quantitativa de cianobactérias, além 

de clorofila- a. As amostragens ocorreramem dois pontos: BL- Lago Bolonha, na entrada da 

Estação de Tratamento de Água e AP- Lago Água Preta, no canal de ligação entre os lagos. 

Para a análise qualitativa das cianobactérias foram filtradas águas sub- superficiaisdos 

lagos, em arrasto horizontal durante 3 minutos, utilizando redes de plâncton de 20 e 45 μm. As 

Cianobactérias Valores Máximos Permitidos- 

VMP 

Periodicidade da coleta 

 

Densidade 

 

≤ 10.000 cel.ml-1 Mensal 

> 10.000 cel.ml-1 Semanal 

≥ 20.000 cel.ml-1 Semanal e análise de 

cianotoxinas.  

Cianotoxinas Valores Máximos Permitidos- VMP 

Microcistina 1,0 µg.L-1 

Saxitoxina 3,0  µg.L-1 

Cilindrospermopsina 1,0  µg.L-1 

Anatoxina-a (s) Qualquer valor em µg.L-1 
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amostras foram fixadas com formol neutro a 4% e analisadas, em laboratório, em lâminas 

temporárias através de microscopiaótica.  

A identificação foi realizada com base nas literaturas especializadas e a organização dos 

táxons conforme a classificação de Komárek e Anagnostidis (1999 e 2005). 

Para o estudo quantitativo foram coletadas amostras diretamente na sub- superfície da 

água com frascos de polipropileno de 250 ml e preservadas em solução de lugol acético. Em 

laboratório, as amostras foram analisadas em invertoscópio, sob um aumento de 400x, com 

oculares de medição, retículo de Whipple e uma câmera fotográfica acoplada a um monitor de 

transmissão e captura de imagens. O método de sedimentação de Utermöhl (1958) foi empregado 

para a determinação do número de células por mililitro.  

Para a determinação da clorofila- a foram coletadas amostras na sub- superfície da água 

com frascos de polipropileno de 350 ml. As amostras foram armazenadas em caixas de isopor 

com gelo e, posteriormente, filtradas através de filtro de celulose. A concentração de clorofila- a 

foi determinada pela espectrofotometria (PARSONS; STRICKLAND, 1963). As concentrações 

de clorofila- a foram comparadas aos limites permitidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005). 

A partir dos valores de densidade foram calculados os índices ecológicos: equitabilidade 

(PIELOU, 1977), diversidade específica (bits.cel-1), segundo Shannon (1948), considerando-se os 

valores acima de 3 bits.cel-1, como de alta diversidade, 1 a 3 bits.cel-1 de média diversidade e 

valores abaixo de 1 bits.cel-1, baixa diversidade. 

 Também foi calculada a frequência de ocorrência e a Abundância relativa das espécies 

(LOBO; LEIGHTON, 1986). Foi realizado o teste não paramétrico Kruskal- Wallis (H), 

utilizando o nível de significância de 0,05, para verificar a existência de variações significativas 

das densidades e clorofila- a entre os lagos e os meses. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram identificadas 37 espécies de cianobactérias, distribuídas nas ordens Oscillatoriales 

(54%), Chroococcales (43%) e Nostocales (3%). A família mais representativa na composição foi 

Merismopediaceae, com 30% das espécies identificadas, a qual também dominou nos lagos em 

todos os meses de estudo (exceto em janeiro/2015, Lago Bolonha). Porém, nos meses menos 
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chuvosos (junho a outubro/2015) houve um aumento de espécies das famílias Phormidiaceae e 

Oscillatoriaceae (Figura 1).  

As espécies Oscillatoriaprinceps (Oscillatoriaceae)e Phormidium sp. (Phormidiaceae) 

formaram emaranhados de filamentos visíveis na água após a filtragem em rede de plâncton, 

durante as coletas dos meses menos chuvosos. Tais espécies são bentônicas (KOMÁREK; 

ANAGNOSTIDIS, 2005), e possivelmente são provenientes do sedimento do fundo dos lagos 

e/ou das raízes de macrófitas que proliferam, principalmente no Lago Bolonha, semelhante aos 

registros de Oliveira et al. (2014) e Correa et al. (2015) para os lagos. Além disso, as espécies 

Merismopediapunctata, Oscillatoriaprinceps e Planktothrixisothrix foram Muito frequentes, pois 

estiveram presentes em mais de 70% das amostras.  

 

Figura 1. Gráfico do número de espécies por família de cianobactérias registradas nas águas brutas dos 

lagos Bolonha e Água Preta (Belém, Pará), nos meses de novembro/2014 a outubro/2015. Legenda: BL= 

Lago Bolonha; AP= Lago Água Preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa et al. (2015) 

 

Mais de 50% das espécies identificadas já tiveram registro de floração em reservatório de 

abastecimento no Brasil, destacando-se a espécie Radiocystis fernandoi que foi identificada como 

produtora de cianotoxina nestes lagos (VIEIRA et al., 2005).  

Não houve diferença significativa na densidade de cianobactérias entre os lagos, mas os 

meses de junho e julho/2015 apresentaram densidades mais elevadas (Kruskal wallis H’= 20,14; 

p <0,05) do que os meses mais chuvosos (dezembro/14 a abril/15). Portanto, os meses de 
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junho/2015 (40,9 ± 39,5 cel.ml-1) e julho/2015 (53,17 ± 67,6 cel.ml-1) apresentam picos de 

densidades (Figura 2), representados principalmente pelas espécies cocóides Aphanocapsa 

elachista e Merismopedia punctata e a filamentosa Planktothrix isothrix, o que refletiu na 

abundancia relativa, pois estas espécies foram Dominantes nos meses menos chuvosos (junho a 

outubro/2015) e abundantes nos meses mais chuvosos (dezembro/2014 a abril/2015). 

A densidade oscilou de 7,5 cel.ml-1 (dezembro/2014), no Lago Água Preta, a 530 cel.ml-1 

julho/2015), também neste reservatório. Diante destes resultados, as cianobactérias não oferecem 

riscos de florações nos lagos e, consequentemente, de intoxicações a população consumidora.  

 

Figura 2. Gráfico de densidade de cianobactérias (cel.ml-1) nas águas brutas dos lagos Bolonha e Água 

Preta (Belém, Pará), nos meses de novembro/2014 a outubro/2015. Legenda: BL= Lago Bolonha; AP= 

Lago Água Preta. 
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Fonte: Sousa et al. (2015) 

 

Não houve diferença significativa da diversidade entre os lagos e os meses de estudo. A 

diversidade oscilou de baixa diversidade em dezembro/2014 (0,9 a 0,6 bits.cel-1, respectivamente 

nos lagos Bolonha e Água Preta) a alta diversidade em maio/2015 (3,1 bits.cel-1, no Lago 

Bolonha). Nos demais meses a diversidade foi considerada média (Figura 3).  
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A equitabilidade variou de 0,60 (dezembro/2014, Lago Água Preta) a 0,99 

(setembro/2015, Lago Água Preta). De forma geral, os meses e os lagos apresentaram 

distribuição homogênea das espécies, pois não houve floração de cianobactérias, exceto o mês de 

dezembro/2014, que apresentou baixa equitabilidade devido à baixa densidade de cianobactérias 

registrada (Figura 3). Estes resultados são próximos aos estudos de cianobactérias realizados nos 

lagos por Oliveira et al. (2014) e Correa et al. (2015).  

 

Figura 3. Gráfico de diversidade (bits.cel-1) e equitabilidade das cianobactérias nas águas brutas dos lagos 

Bolonha e Água Preta (Belém, Pará), nos meses de novembro/2014 a outubro/2015. Legenda: BL= Lago 

Bolonha; AP= Lago Água Preta. 
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Fonte: Sousa et al. (2015) 

 

Não houve diferenças significativas nas concentrações de clorofila- a entre os lagos e 

entre os meses de estudo. A clorofila- a oscilou de 3,1 µg.l-1 (agosto/2015, Lago Água Preta) a 

44,0 1 µg.l-1 (junho/2015, Lago Água Preta), sendo este último acima do limite máximo 

permitido pela legislação CONAMA 357/2005 para águas doces, classe 2 (Figura 4). Estes 

valores de clorofila- a se referem as densidades de cianobactérias e, provavelmente, de outros 

grupos fitoplanctônicos. Correa et al. (2015) sugerem que altos valores de clorofila- a podem ser 

provenientes, também, de clorofila de detritos de folhas de macrófitas presentes nos lagos. 
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Figura 4. Gráfico da concentração de clorofila- a nas águas brutas dos lagos Bolonha e Água Preta 

(Belém, Pará), nos meses de novembro/2014 a outubro/2015. Legenda: BL= Lago Bolonha; AP= Lago 

Água Preta. 
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Fonte: Sousa et al. (2015) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As cianobactérias são organismos comuns em águas de reservatórios, mas podem 

proliferar de acordo com as condições do ambiente. Embora os lagos Bolonha e Água Preta 

apresentem características de eutrofização, não foi identificada florações de cianobactérias, mas é 

necessário conhecer os fatores que permitiram elevar suas densidades nos meses de junho e julho. 

Por outro lado, a dinâmica sazonal e interanual das espécies potencialmente tóxicas também deve 

ser acompanhada como medida preventiva de possíveis alterações em suas densidades e estrutura, 

em termos de dominância, e fisiologia (produção de toxinas).  
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RESUMO 

 

As populações do estuário amazônico estão cada vez mais se organizando no intuito de lutarem 

por melhorias sociais e ambientais para as comunidades onde vivem. Essa é uma necessidade 

inerente frente ao desenvolvimento que vem tomado conta da região e consequentemente gerando 

desastres tanto sociais quanto ambientais que afetam o modo de vida dos povos tradicionais. O 

município de Abaetetuba-Pará, é conhecido por abrigar em seu território muitas ilhas e áreas de 

várzea que são ocupadas principalmente por populações ribeirinhas. Tomando conhecimento de 

que o munícipio apresenta uma riqueza etnocultural e que infelizmente padece com a falta de 

políticas públicas, o presente trabalho teve por objetivo conhecer de que forma as populações 

tradicionais se apropriam do conhecimento, como estão organizadas e quais os principais 

problemas enfrentados pelos povos que vivem a margem dos rios. Foi realizada uma pesquisa de 

campo por meio de levantamentos etnográficos em duas comunidades, a do rio Abaeté e a do rio 

Tabatinga. Percebeu-se que a comunidade do rio Abaeté idealizou a criação de um santuário de 

conservação denominado de Santuário Yacumama da Biodiversidade Ribeirinha, que luta pela 

conservação das práticas culturais e agrícolas da comunidade. Observou-se também sérios 

problemas relacionados a disponibilidade de água potável para consumo da população, 

principalmente na comunidade do rio Tabatinga, denunciada pelos próprios moradores o fato do 

município de Abaetetuba não possuir um sistema de tratamento de esgoto urbano sendo o mesmo 

lançado nos rios, além da presença de fazendas bubalinas nas quais também contribuem para a 

poluição das águas. Logo, verifica-se que os problemas sociais e ambientais afetam diretamente o 

modo de vida dos ribeirinhos e que através das organizações sociais e ambientais é que esses 

povos estão conseguindo lutar pelos seus direitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As populações tradicionais que vivem nas florestas de várzea do estuário amazônico, 

regionalmente denominadas ribeirinhas, são detentoras de saberes associados ao uso de espécies 

encontradas predominantemente nesses ambientes (SANTOS; FERREIRA, 2012). Para Alves e 

Justo (2011), a vida ribeirinha é muito mais do que pescar, cultivar pequenas plantações nas 

terras férteis, utilizar a argila, normalmente farta, caçar, criar um ou outro animal. A água e o rio 

fornecem muito mais. Alimentam o espírito, assanham desejos, despertam a imaginação, 

fustigam pensamentos, fomentam expressões simbólicas, acessam a linguagem, enfim, 

constituem a base de uma vida intensa e criativa. Contudo, o espaço rural do município de 

Abaetetuba, Estado do Pará, apresenta-se como um local onde as atividades pesqueiras e 

extrativistas não conseguem por si só propiciarem o desenvolvimento rural, sendo uma região 

carente de políticas públicas que proporcionem a melhoria das condições de vida da população 

(SILVA et al.,2013). 

O espaço agrário da região amazônica vem passando por inúmeras transformações ao 

longo dos anos, a mudança de paradigmas tem levando muitas comunidades a abandonarem seu 

modo de vida em busca de melhorias sociais que não são encontradas nas regiões em que moram. 

A substituição do modo extrativista de viver por um modelo de desenvolvimento amparado na 

monocultura tem sido observada em muitas comunidades especialmente nas ribeirinhas. Além do 

mais, essas populações têm sido drasticamente afetadas por projetos de geração de energia, que 

ao modificarem a geografia dos rios, modificam também, a vida dessas populações que são 

diretamente dependentes dos recursos hídricos. Alves e Justo (2009) verificaram que as 

construções de usinas hidrelétricas afetaram diretamente a vida dos ribeirinhos em uma 

comunidade localizada ás margens do rio Paraná, antes da construção da hidrelétrica a economia 

dos ribeirinhos era baseada em trabalhos artesanais que exigiam pouca qualificação, com a 

construção das hidrelétricas os ribeirinhos passaram a assumir novos postos de trabalho, 

sobrevivendo de programas públicos assistenciais. 

A instalação de projetos de extração mineral também tem causado severos problemas na 

dinâmica dos ribeirinhos, principalmente aqueles relacionados a perda da qualidade da água e a 

diminuição na oferta de pescado. Segundo Caetano et al. (2014) a instalação do grande projeto 

industrial de produção de alumínio ALBRAS/ALUNORTE na região do Baixo Tocantins, alterou 
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a vida das sociedades próximas a essa região, os principais problemas relatados foram a 

degradação de matas ciliares, destruição de habitats, poluição dos rios, e interrupção de ciclo de 

reprodução de espécies de peixes importantes para região. 

O presente trabalho é decorrente de uma experiência de campo realizada no município 

de Abaetetuba, no intuito de conhecer de que formas as populações tradicionais se apropriam do 

conhecimento, como estão organizadas e quais os principais problemas enfrentados pelos povos 

que vivem à margem dos rios. 

 

1.1 POPULAÇÕES TRADICIONAIS E O USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE. 

 

O decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define em seu Art 3º inciso I que povos e 

comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 

2007). Benatti (1999) cita que a Constituição Brasileira, no seu artigo 225 que: 

"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo ás 

presentes e futuras gerações”. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Abaetetuba-Pará, pertencente a 

mesorregião do nordeste paraense, situado nas coordenadas geográficas de 01º43’24’’ de latitude 

Sul e 48º52’54’’ de longitude Oeste (IBGE, 2007). Hiraoka e Rodrigues (1997) estimaram que a 

população ribeirinha das ilhas de Abaetetuba é de aproximadamente 35.000 habitantes. Contudo, 

de acordo com o último censo realizado em 2010 sua população é de aproximadamente 141.100 

habitantes (IBGE, 2010). E as principais fontes geradoras de renda no município são oriundas do 

comércio, agricultura, pecuária e extrativismo do fruto do açaí. 
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O estudo foi feito in loco por meio de entrevistas etnográficas conforme Silva et 

al.(2013), em duas comunidades localizadas no município de Abaetetuba, a do rio Abaeté (Figura 

1-A) e a do rio Tabatinga (Figura 1-B), por meio de registro fotográfico e entrevistas não 

estruturadas da percepção dos nativos da região e observações dos participantes, com o intuito de 

compreender a forma de organização dessa população no sentido de lutar pela conservação do 

meio em que vivem, assim como, entender questões relacionadas ao conhecimento tradicional. 

 

Figura 1. Comunidades localizadas no município de Abaetetuba. (A) Comunidade ribeirinha do 

rio Abaeté. (B) Comunidade do rio Tabatinga 

Font

e: Autores (2014) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pelo que foi observado, as populações tradicionais têm se organizado no sentido de 

buscar melhorias para seus moradores, assim como promover o “resgate cultural” de seus 

habitantes. Lima e Pozzobon (2005), discutem que a sustentabilidade ecológica é conseguida 

pelas populações na medida em que elas exploram os recursos naturais sem ameaçar, ao longo do 

tempo, a integridade ecológica do meio ambiente. Essa afirmação se justifica, uma vez que as 

populações ribeirinhas são diretamente dependentes dos recursos naturais. 

Segundo Almeida et al. (2009), as atividades desenvolvidas pelos ribeirinhos e 

ribeirinhas de Abaetetuba são aquelas relacionadas ao extrativismo, a pesca, ao artesanato, ao 
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cultivo de plantas medicinais e ornamentais, pequena criação de animais, a roça e a produção de 

rabetas (tipo de transporte feito em madeira, sem cobertura, com motor), canoas e cascos a remo 

e embarcações de madeira (barcos e canoas a motor típicas da Amazônia). 

Verifica-se que a busca de melhorias sociais não é um fato recente na dinâmica de vida 

dos ribeirinhos de Abaetetuba. Almeida et al. (2009), aponta que no ano de 2005 após inúmeras 

discussões com representantes do INCRA, CPT, Cáritas, MST, Marinha, IAN, GRPU e SPU, os 

ribeirinhos realizaram um congresso com moradores de diferentes ilhas localizadas no município, 

e a partir desse congresso criou-se o “MORIVA”- Movimento de Ribeirinhos e Ribeirinhas das 

Ilhas de Várzea de Abaetetuba e posteriormente criou-se o Conselho do Assentamento 

Agroextrativista, Várzea, Quilombolas e Grupos afins das Ilhas de Várzea de Abaetetuba 

(CAGROQUIVAIA).  

Muitas organizações sociais têm sido criadas pelos ribeirinhos com a ajuda da Comissão 

Pastoral da Terra e Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará entre outros 

sujeitos, contribuindo para o fortalecimento desses movimentos. Reis e Bellini (2010), inferem 

que as mudanças sociais têm sido constantes ao longo da história das comunidades ribeirinhas. 

Seus integrantes se queixam do tempo em que tudo era mais fácil, era tempo de fartura. As 

mudanças que ocorriam nas regiões eram periódicas e naturais como as enchentes, 

desbarrancamentos da área ribeirinha entre outros fatores climáticos.  

Neste trabalho, através das visitas realizadas pôde-se conhecer a comunidade do rio 

Abaeté que por meio de seus líderes idealizaram a criação de um santuário de conservação, 

denominado “Santuário Yacumama da Biodiversidade Ribeirinha”. Entre os objetivos do 

santuário Yacumama, o primeiro e mais importante é resgatar e revitalizar a biodiversidade das 

ilhas de Abaetetuba, haja vista que em outrora o município apresentou um grande potencial 

agrícola com o cultivo de diversas espécies vegetais tais como: milho, arroz, mandioca e plantas 

nativas como o açaí e o miriti.  

As principais discussões decorrentes desse primeiro objetivo, foram construídas com a 

participação das comunidades do rio do Prata, do Pirocaba e do rio Abaeté, contribuíram também 

com as discussões membros do projeto “Barca das letras” que tem difundido a leitura nas regiões 

das ilhas, a Comissão Pastoral da Terra (CPT-Belém) e alunos e professores de Programas de 

Pós-Graduação. Os principais entraves surgiram em função dos ribeirinhos estarem mudando a 

sua rotina extrativista, passando a exercer atividades de cunho econômico que interessam 
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somente aos donos do capital, como por exemplo, as monoculturas do dendê e do açaí, atendendo 

a grandes empresas exportadoras, em detrimento da boa alimentação das famílias.  

Os ribeirinhos apontam que a prática da monocultura do açaí está se tornado prejudicial 

a biodiversidade. De fato, a substituição de áreas de vegetação nativa para o estabelecimento de 

monocultivos seja ele de dendê, ou até mesmo do açaí, pode sim, vir a contribuir para a redução 

dessa biodiversidade. De acordo com Zimmermann (2009), a simplificação dos ecossistemas, 

processo indispensável para o desenvolvimento da monocultura extensiva é extremamente 

perigosa para a manutenção desses ecossistemas que, em geral, são complexos, considerando que 

o incremento dos agroecossistemas tem ocorrido nas regiões com maior biodiversidade do 

planeta e, desgraçadamente, também mais pobres. 

Resgatar e revitalizar a cultura ribeirinha abaetetubense é o segundo objetivo do 

Santuário Yacumama. As características culturais dos povos são de fundamental importância para 

a sua sobrevivência, frente a aculturação que eles vêm sofrendo, principalmente aqueles 

incorporados por meio dos canais de comunicação.  Resgatar essa cultura é peça fundamental 

para a conservação dessas comunidades que estão extremamente ligadas, entrelaçadas com a 

geografia do lugar em que vivem e a biodiversidade própria das ilhas. 

A busca de melhorias, o resgate cultural e a conservação da biodiversidade são questões 

diretamente atreladas ao meio ambiente e as pessoas que dele dependem. Por isso, o terceiro e 

não menos importante objetivo do Santuário Yacumama é formar a consciência ecológica, 

visando o bem-viver do povo ribeirinho e lutar pelos direitos da mãe natureza. Essas práticas têm 

sido cultivadas no santuário por meio de oficinas de plantio e trocas de mudas de diversas 

plantas, reuniões com os membros participantes da comunidade e com entidades envolvidas com 

a educação ambiental. É um espaço aberto à comunidade externa, desde que, tenha a pretensão de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável.  

Na comunidade do rio Tabatinga conhecida também como “Nossa Senhora do Bom 

Remédio”, pelo fato de apresentar inúmeros problemas, principalmente no que se refere a água de 

consumo, a comunidade está começando a se organizar em busca de soluções para o quadro de 

problemas que enfrentam.  

Domingos Trindade relata o seguinte: 

“Aquele meio ambiente sadio que a gente vivia, aquela água potável que 

a gente tomava, aquela mata sadia que a gente respirava, hoje está tudo 
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poluído. Quando não totalmente, mas 50%, 80% [...]. Quem poluí são as 

grandes empresas, né! Aqui tem Albrás e Alunorte que produz o 

alumínio, e nos dizem o seguinte: que os navios são todos lavados aqui na 

nossa baía e os dejetos dessas fábricas também são depositados em 

tanques que de vez em quando são rompidos pela chuva e essa água 

polida vem tudo para os nossos rios. Outra coisa, a Hidrelétrica de 

Tucuruí ‘’ tapou’’ o rio Tocantins e aí houve uma grande diferença 

também, tem muitos maquinários que poluem também os nossos rios, e 

assim vem a poluição de outras atividades também que vem poluindo o 

nosso ar e a gente tem tido dificuldades. ” (ALMEIDA et al., 2009)13. 

 

Nas regiões das ilhas não existe um sistema de captação e tratamento da água dos rios 

para abastecerem as comunidades, os poços não podem ser construídos em qualquer lugar devido 

as ilhas não apresentarem “terra firme”, fazendo com que as pessoas se desloquem de ilha para 

ilha ou até mesmo para a cidade de Abaetetuba para comprarem água para consumir. Outro 

motivo apontado pelos ribeirinhos para não consumirem a água do rio, diz respeito a crescente 

liberação de esgotos domésticos realizado tanto por eles, quanto pelo município de Abaetetuba e 

de algumas fazendas de criação de búfalos, no qual os excrementos dos animais são lançados nos 

corpos hídricos.  

Em trabalho realizado por Barbosa (2010), na praia de Beja em áreas adjacentes ao 

município de Abaetetuba, o autor verificou que os sistemas sanitários são alternativos, 

localizados e bastante deficientes. A maioria das casas destina seu efluente direto no igarapé e as 

fossas encontram-se submersas no igarapé, o que representa uma grande ameaça à qualidade da 

água e a saúde pública tanto dos moradores quanto das pessoas que frequentam essa área para 

lazer. 

As dificuldades encontradas nessas comunidades são decorrentes da ineficiência da 

gestão pública na qual estão inseridos diversos municípios da região Amazônica. O interesse 

difuso por parte dos governantes tem contribuído para degradação do meio ambiente, haja vista 

                                                           
13Informação verbal de Domingues Trindade cedida a Almeida et al, 2009. 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

514 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

que, poucas são as políticas públicas municipais direcionadas à conservação e, as que já existem 

não são levadas a sério. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os ribeirinhos enquanto população dependente dos recursos hídricos seja para 

transporte, alimentação, plantio, moradia entre outras atividades, clamam socorro ao poder 

público, para que tracem mecanismos de intervenção que não permitam ou minimizem mudanças 

em sua cultura. Pensando nisso, em reunião com os líderes locais iniciou-se uma proposta de 

intervenção no sentido de elaborar um projeto de lei cujo objetivo é criar áreas de preservação 

ambiental, que no primeiro momento serão agraciadas com projetos de educação ambiental e 

captação de água da chuva para abastecimento local. Se os objetivos chegarem a serem 

alcançados pretende-se ampliar esses projetos para as demais ilhas localizadas no município de 

Abaetetuba-Pará, mostrando a população que é possível se desenvolverem de forma sustentável. 
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RESUMO 

 

As atividades pesqueiras e extrativistas fazem parte do cotidiano das populações amazônicas que 

diretamente dependem dos recursos naturais disponíveis nas regiões em que moram. O acesso a 

esses recursos de forma desordenada contribui com a extinção da matéria prima extraída, a 

geração de problemas sociais e, consequentemente danos ambientais irreversíveis são causados à 

natureza. A gestão dos recursos ambientais por meio de organizações tais como cooperativas e 

associações permitem a comunidade se desenvolverem de forma sustentável contribuindo para a 

preservação ambiental.  O objetivo do presente trabalho foi desenvolver a capacidade crítica, a 

organização social e práticas de saúde laboral por meio da educação não formal, no intuito de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessa população. O trabalho foi desenvolvido em 

uma vila pesqueira localizada nas proximidades da cidade de Bragança-Pará, conhecida como 

vila do Treme. Essa comunidade apresenta uma acentuada exploração e beneficiamento artesanal 

da carne do caranguejo Uçá (Ucides cordatus), no entanto, problemas de ordem ambiental como 

o descarte irregular dos resíduos desse beneficiamento são relatados pelos moradores que buscam 

uma solução para reduzir esse problema. Sendo assim, o educador deverá compreender a 

necessidade das comunidades para que possa traçar mecanismos de educação considerando os 

saberes locais, traçando estratégias de ensino que possam se fundamentar em práticas não formais 

que permitam a real compreensão daquilo que foi ensinado.   

 

Palavras-chave: Educação. Caranguejo. Extensionista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham acesso ao 

conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como 

condição necessária para ele usufruir de outros direitos constituídos numa sociedade democrática. 

Por isso, o direito à educação é reconhecido e consagrado na legislação de praticamente todos os 

países e, particularmente, pela convenção dos direitos da infância das Nações Unidas 

(GADOTTI, 2005). 

Educação não formal designa um processo com várias dimensões tais como: a 

aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos 

indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e /ou desenvolvimento de 

potencialidades; a aprendizagem e exercícios de práticas que capacitam os indivíduos a se 

organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 

cotidianos (GOHN, 2006). Ainda segundo a autora, na educação não formal, os espaços 

educativos localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e 

indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há processos interativos 

intencionais (a questão da intencionalidade é um elemento importante de diferenciação). 

 A vila do Treme é uma comunidade distante 15 km do município de Bragança-Pará, está 

localizada nas margens de um braço direito, na zona estuarina, do rio caeté, principal curso 

d’água do município. A ocupação desse território, data do início do século passado, embora tenha 

sido reconhecida oficialmente, através de decreto, em 1986. A vila é uma comunidade que tem 

recebido benefícios, por estar no entorno da RESEX marinha Caeté-Taperaçu, e por isso mesmo, 

tem sido impulsionada ao desenvolvimento sustentável (GOMES; SIQUEIRA, 2012). 

 Apesar dos avanços na educação e no comércio a comunidade do Treme, assim como 

muitos territórios da Amazônia, tem como principal atividade econômica o extrativismo. No caso 

da vila, a principal atividade é a extração de caranguejo Uçá (Ucides cordatus). A valorização da 

carne do crustáceo no mercado nacional fez com que a comunidade se organizasse em torno de 

uma “casa de catação”, passando a beneficiar de forma artesanal a polpa do caranguejo. A 

intensificação da produção pôs em evidência vários problemas, entre eles, destacou-se a falta de 

condições sanitárias nos espaços de catação, o que levou a proibição dessa atividade em decreto 
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de lei, o que afetou toda a comunidade, que de uma hora para outra perceberam que estavam sem 

trabalho e renda (GOMES; SIQUEIRA, 2012). 

   As ações de fiscalização realizadas pelo Estado têm como praxe um caráter mais punitivo 

do que educativo, e as comunidades principalmente aquelas de baixa escolaridade acabam 

sofrendo com essa forma de intervenção, por acreditarem que os órgãos de fiscalização estão 

contra elas. A criação de uma associação e/ ou cooperativa na comunidade do Treme permitirá 

organizar os moradores de forma que realizem suas atividades de forma sustentável, contribuindo 

para a geração de renda, e na gestão dos recursos naturais. Frantz (2001) definiu a cooperação 

como um processo social, embasado em relações associativas, na interação humana, pela qual um 

grupo de pessoas busca encontrar respostas e soluções para seus problemas comuns, realizar 

objetivos e produzir resultados através de empreendimentos coletivos com interesses comuns. 

 O educador extensionista deve observar as peculiaridades das comunidades respeitando 

seus costumes, crenças e outras características pertinentes a elas. Qualquer intervenção que 

busque desenvolver novas práticas de saúde, educação, desenvolvimento local, entre outras 

interferências deve ser planejada de acordo com as necessidades dos grupos e com a concreta 

participação dos mesmos para que o processo de ensino aprendizagem seja agradável. Com o 

objetivo de desenvolver a capacidade crítica, a organização social e as práticas de saúde laboral, 

foi realizada atividades de educação não formal em uma comunidade pesqueira localizada em 

Bragança-Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Vila do Treme, distrito de Bragança-Pará (Figura 1), por 

discentes do curso de engenharia de pesca, da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, 

com outros alunos interessados. 

A articulação da logística do trabalho foi realizada junto às lideranças da comunidade, 

levando em consideração o perfil dos moradores. Após algumas visitas, coleta de informações, 

divulgação e organização do evento, realizou-se um dia de ação, onde foi apresentada à 

comunidade as principais ferramentas para a criação de uma associação e/ou cooperativa, assim 

como, noções básicas de saúde laboral para que catadores de caranguejo pudessem realizar suas 

atividades sem muito esforço. 
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Figura 1- Área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM . 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em função do significativo volume de caranguejos extraídos do mangue, e submetidos a 

processos artesanais de beneficiamento é gerado pela comunidade um volume expressivo de 

resíduos que são descartados no ambiente de manguezal. Lideranças da comunidade têm 

concentrado esforços na tentativa de procurar soluções que possam reaproveitar essa matéria 

prima que está sendo descartada, uma das soluções apontadas partiu da ideia de fundar uma 

associação e/ ou cooperativa que possa trabalhar a cadeia de comercialização do crustáceo, desde 

a seleção dos animais no mangue até a comercialização da polpa, principal produto a ser 

distribuído. Além do mais, também foi proposto à comunidade o reaproveitamento dos resíduos 

do beneficiamento do caranguejo na transformação de silagem orgânica para inclusão na 

alimentação de frangos de corte. 

 Os trabalhos envolvendo comunidades pesqueiras têm um caráter bastante pontual, os 

pesquisadores vão a comunidade; coletam seus dados; obtêm seus resultados e poucos são os que 
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retomam a comunidade para relatarem suas experiências e contribuir para o crescimento das 

mesmas. Essa é uma experiência que tem sido relatada por algumas comunidades pesqueiras que 

foram alvo de pesquisas científicas nos últimos anos. O que ocorre é que a comunidade acaba se 

fechando à academia por conta da atitude de alguns pesquisadores que se preocupam apenas em 

coletar seus dados.   

 Pensando nisso, é que foi proposto desenvolver uma estratégia de ensino não formal, onde 

os moradores fossem levados a interagir com os palestrantes na tentativa de desenvolverem junto 

com eles as noções básicas sobre os processos inicias para a criação de uma associação e/ ou 

cooperativa. Gohn (2004) apontou que a comunidade educativa designa os atores participantes do 

processo educacional, dentro e fora das unidades escolares.  

Para Aliardi et al. (2012), na educação não-formal observa-se o aprendizado com as 

diferenças, a adaptação do grupo às diferentes culturas, a construção de identidades coletivas e de 

regras de conduta social. Nessa abordagem, a metodologia parte da cultura dos indivíduos e dos 

grupos a partir da problematização da vida cotidiana. Um dos maiores objetivos da educação não-

formal é a construção de novos valores, reunindo pessoas e grupos diferentes com metas em 

comum. 

  Cerca de cem pessoas envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, pescadores, líderes da 

comunidade, idosos entre outros participaram do evento. A comunidade se mostrou bastante 

participativa fazendo questionamentos sobre o assunto abordado e incentivando as demais 

pessoas a se engajarem na proposta de criação da associação e/ou cooperativa. 

Um dos moradores da comunidade participou das discussões argumentando que: 

“... a comunidade deveria tentar se organizar no sentido de criar alternativas para que as 

crianças e adolescentes tenham um ofício, haja vista que a comunidade sofre com 

problemas de prostituição infantil e uso de drogas, a criação de uma associação e/ ou 

cooperativa permitirá fortalecer a comunidade reduzindo ou eliminando esses 

problemas” (Informação verbal)14. 

 

No decorrer da oficina a comunidade apresentou dúvidas quanto a diferença entre o que é 

associativismo e cooperativismo, pensando nisso foram apresentadas as principais diferenças, 

para que os cidadãos pudessem escolher que tipo de organização social iriam querer fundar na 

comunidade.  

                                                           
14 Comunicação verbal de um dos pescadores da vila do Treme que estava assistindo a palestra e participando 

ativamente das discussões. 
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Brasília (2009) definiu associativismo como sendo um instrumento vital para que uma 

comunidade saia do anonimato e passe a ter maior expressão social, política, ambiental e 

econômica. É por meio de uma associação que a comunidade se fortalece e tem grandes chances 

de alcançar os objetivos comuns. Enquanto, o Instituto Ecológica (2007) define cooperativismo 

como sendo um sistema econômico e social que tem como base as cooperativas. É uma forma de 

se organizar por meio da união de pessoas, com objetivo de unir forças para atingir 

desenvolvimento financeiro, econômico e social. É importante deixar claro essa diferença, haja 

vista que ainda que tenham objetivos comuns as diferenças entre associação e cooperação dizem 

respeito ao interesse financeiro que existe por trás dessas formas de organização.  

Além de trabalhar o caráter legal da organização os participantes foram incentivados a 

criarem as suas associações e/ou cooperativas por meio de exercícios de aprendizado, momento 

esse onde os moradores colocaram em prática aquilo que aprenderam ao longo da oficina. No 

geral, as pessoas apresentaram compreensão dos mecanismos e ferramentas utilizadas nesse 

processo. 

Tendo em vista a preocupação dos alunos com a saúde dos moradores da comunidade, em 

especial aos catadores e catadoras de caranguejo, o segundo momento do dia de ação foi marcado 

por práticas de saúde laboral.  A comunidade foi questionada sobre os principais sintomas de 

doenças que sentem após as atividades de extração do caranguejo, no geral, os moradores se 

queixaram de fortes dores nas costas, nas articulações e nos membros superiores e inferiores, 

esses sintomas podem estar diretamente relacionados ao fato dessas pessoas passarem boa parte 

do dia desenvolvendo suas atividades no ambiente de manguezal onde estão expostos a diferentes 

variações ambientais como mudança de temperatura, oscilação das marés, além de exercerem 

bastante força física na extração do caranguejo, sendo portanto finalizada a oficina com a 

demonstração de práticas laborais, podendo ser realizada pelos pescadores antes e após a extração 

do caranguejo, com o intuito de amenizar as dores causadas pelo exercício da função. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As práticas de educação não formal se constituem a principal ferramenta de ensino 

utilizada por empresas de assistência técnica, ONGs, associações e cooperativas entre outros 

setores de organização social que trabalham com a capacitação de pessoas de baixa escolaridade 

como aquelas encontradas em comunidades pesqueiras. Uma vez que as práticas não formais se 
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afastam em parte da educação formal, o extensionista educador poderá lançar mão de diversos 

mecanismos para que o agricultor, pescador, ribeirinho, catador de caranguejo entre outros 

profissionais possam ter acesso a informações práticas que o permitam exercer sua cidadania, 

buscar melhorias para a comunidade, promover o desenvolvimento local e exercer práticas de 

educação ambiental. 

 O trabalho que foi desenvolvido na vila do Treme teve um caráter de educação não 

formal, haja vista que contribui para a capacitação dos moradores dessa vila, em especial aos 

pescadores (as), a oficina sobre cooperativismo e associativismo, assim como práticas de saúde 

laboral surgiram devido à necessidade por parte dos líderes da comunidade em tentar organizar os 

moradores em prol de uma necessidade em comum que era compreender os mecanismos jurídicos 

e administrativos para que os mesmos pudessem criar uma organização social para lutarem pelas 

necessidades da comunidade. 

 Sendo assim, o educador deverá compreender a necessidade das comunidades para que 

possa traçar mecanismos de educação que considere os saberes locais, traçando estratégias de 

ensino que possam se fundamentar em práticas não formais que permitam a real compreensão 

daquilo que foi ensinado.   
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RESUMO 

O objetivo desse estudo é contribuir com pesquisas sobre as principais características 

morfométricas e físico-químicas do turu visto que existe poucas informações sobre este molusco 

muito comercializado na Ilha do Marajó.Os exemplares de turus foram adquiridos com pequenos 

comerciantes do município de Salvaterra.Foram selecionados 50 turus quanto ao seu estado de 

sujidades e escolhidos apenas os que não apresentavam injurias mecânicas, estes foram lavados e 

sanitizados. Para a análise morfométrica os exemplares de turus foram medidos quanto ao 

comprimento (cm), peso total (g) e peso de cabeça (g) para estudo de correlação e os resultados 

mostraram que não há correlação entre os parâmetros. As análises realizadas para a 

caracterização dos exemplares de turu foram umidade (75,83%) em base úmida, acidez titulável 

(0,52%), sólidos totais (24,17%), cinzas (0,24%), condutividade elétrica (3,0 mS) e pH (5,6). 

Conclui-se que não há nenhuma correlação entre o comprimento e o peso total e o peso de cabeça 

em função do peso total do turu comercializado na Ilha do Marajó e que os exemplares estudados 

neste trabalho apresentaram boas características físico-químicas. 

 

Palavras-chave: Neoteredoreynei, Ilha do Marajó, caracterização. 

Área de interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 
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INTRODUÇÃO 

 Os moluscos da Família Teredinidae são pouco conhecidos em determinadas regiões do 

país, ocultos no interior da madeira,utilizando-a como substrato e fonte de alimento, sendo o 

manguezal, devido à grande quantidade de madeira, de grande importância para os teredos 

(MÜLLER & LANA, 2004; FILHO et al., 2008). Moluscos perfuradores de madeira pertencem à 

Classe Bivalvia, Superfamília Pholadoidea, sendo divididosem duas Famílias: Pholad 

eTeredinidae.  Os teredos são bivalves de ambientes aquáticos pertencentes à família 

Teredinidae, conhecidos popularmente também como gusanos, turus ou busanos. Podem ser 

encontrados emvários ambientes ao longo da região costeira onde haja madeira como 

substratopara implantação das larvas, como praias arenosas, costões rochosos e manguezais 

(SANTOS et al., 2003; MÜLLER & LANA, 2004). Seu corpo é vermiforme, sendoas duas valvas 

reduzidas à parte anterior do corpo que são utilizadas na escavação da madeira, o que os 

diferencia dos demais moluscos que as utilizam comoproteção do corpo (FREITAS & MELLO, 

2001; MÜLLER & LANA, 2004). 

 Muitas pesquisas científicas são focadas exclusivamente no seu controle (RUPPERT et 

al., 2005), uma vez que causam grandes problemas econômicos, pois ao mesmo tempo em que 

utilizam a madeira como abrigo, alimento e proteção, aceleram sua decomposição (FREITAS 

&MELLO, 2001). SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000) dizem que esses indivíduos perfuram 

raízes e troncos de árvores de mangue, enfraquecendo-os e tornando-os frágeis e com risco de 

queda. 

O objetivo desse estudo é contribuir com pesquisas sobre as principais 

característicasmorfométricas e físico-químicasdo turuvisto que existem poucas informações sobre 

este molusco muito comercializado na Ilha do Marajó.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi desenvolvido no laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, município de Salvaterra, Ilha do Marajó, Estado do Pará. 

 Os exemplares deturus foram adquiridos com pequenos comerciantes do município 

deSalvaterra durante o mês de maionas primeiras horasda manhã, sendo acondicionados em 

pequenas caixas plásticas contendo gelo e levados até o laboratório da universidade. 

Foram selecionados 50turus quanto ao seu estado de sujidades e escolhidos apenas os que 

não apresentavam injurias mecânicas, estes foram lavados e sanitizados. Para a análise 
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morfometrica os exemplares de turus foram medidos com auxílio de paquímetro o comprimento 

(cm) e peso total (g) e peso de cabeça (g) em balança analítica.  

 As análises realizadas para a caracterização dos exemplares deturuforam umidade (%) em 

base úmida, acidez titulável (%), sólidos totais (%), cinzas (%), condutividade elétrica (mS) e 

pH(IAL, 2008). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos Gráficos 1 e 2 estão presentes os resultados da análise biométrica realizada no turu 

para os parâmetros peso da cabeça (g) e comprimento (cm) em função de peso total (g) do turu. 

 

Gráfico 1 - Correlação entre peso total (g) e comprimento (cm) deturu comercializado em Salvaterra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Correlação entre peso total (g) e o peso da cabeça(g) de turu comercializado em Salvaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no Grafico1 que não houve correlação entre os parâmetros total (g) e 

comprimento (cm) com R2 de 0,291. Segundo S. Filho et al., (2008) estudando o comprimento 

do turu encontrou valor médio de 9,66cm valores estes inferiores aos encontrados para o turu 
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comercializado na Ilha do Marajó. Quando observado no Gráfico 2 o peso total (g) em relação ao 

peso da cabeça (g) notou-se também que não houve correlação, verificando um R2 de 0,02.  

Na Tabela 1 estão expressos os valores médios da análise físico-química de turu 

comercializados em Salvaterra.  

 

Tabela 1 - Caracterização físico-química de turu comercializado em Salvaterra. 

Parâmetros Valor médio ± Desvio Padrão 

Umidade (%) 75,83±0,11 

Acidez titulável (%) 0,52±0,01 

Sólidos Totais (%) 24,17±0,02 

Cinzas (%) 0,24±0,004 

Condutividade elétrica (mS) 3±1,41 

pH 5,62±0,12 

 

Observa-se na Tabela 1 os valores médios de umidade foram de 75,83% caracterizando 

que esse molusco apresenta uma alta porcentagem de água e pode se comparar aos estudos de 

Franco (2002), que ao analisar mexilhões e ostras, observou níveis de umidade mais baixos que o 

do sarnambi, de 70,80% e 72,3%, respectivamente. Por outro lado, Pedrosa &Cozzolino (2001), 

encontraram concentrações mais elevadas em amostras de mexilhão (79,71%) e ostras (81,58%).  

Foram encontrados valores médios de 0,52% para a acidez titulável e 0,24% de cinzas. 

Pedrosa &Cozzolino (2001) ao avaliar o mexilhão e a ostra, observaram teores de 2,12% e 

1,36%, respectivamente para cinzas. Para a condutividade elétrica o presente estudo encontrou o 

valor de 3,0 mS e 24,17% para os sólidos totais do turu.  

O pH médio encontrado para o turu foi de (5,62) e sabendo que o Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal RIISPOA (BRASIL, 1980) 

estabelece limites máximos para pH, de 6,5, na parte interna das espécies de pescado fresco, 

sugere-se que o pH do turu está dentro do recomendado. Silva, et al., (2003) explicam que os 

bivalves estocam energia em seus tecidos na forma de glicogênio e que o ácido lático produzido, 

como resultado da glicogenólise reduz o pH. Souza (2003) também constatou decréscimo 

uniforme e significativo do pH da carne de ostras e do seu líquido intravalar, com o período de 
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estocagem em gelo, e associou as ostras de boa qualidade e aceitáveis, sensorialmente, ao pH de 

até 6,49. 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que não há nenhuma correlação entre o comprimento e o peso total e o peso de 

cabeça em função do peso total do turu comercializado na Ilha do Marajó e que os exemplares 

estudados neste trabalho apresentaram boas características físico-químicas.  
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RESUMO  
 

As organizações e sociedades retiram do meio ambiente insumo para a produção de diversos 

produtos, como é o caso da extração do cacau para a fabricação de chocolate. Com o passar dos 

anos, houve um esgotamento de recursos naturais dos mais diversos aspectos, desde minerais a 

vegetais. E com essa preocupação, passou-se a cobrar das organizações e sociedades uma 

responsabilidade moral diante dessa exploração, ou seja, estes têm o dever de reduzir os impactos 

sociais e ambientais que suas produções geram. O projeto Organolate atua na região de ilhas de 

Barcarena- PA, com o objetivo de produzir um achocolatado em pó natural e tem em seu 

desenvolvimento uma grande preocupação com a valorização dos saberes ribeirinhos diante da 

produção do achocolatado proposto, bem como a garantia de preservação do ambiente, uma vez 

que é o lar dessa comunidade. Por possuir essas características o presente estudo de revisões 

bibliográficas, se baseia no projeto Organolate para exemplificar as formas de praticar a 

responsabilidade socioambiental e os retornos que a mesma pode proporcionar. Concluindo 

assim, que a importância dessa valorização, uma vez que além de um retorno moral positivo, 

pode fornecer até mesmo o retorno financeiro, através da potencialização da capacidade das 

comunidades. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade socioambiental. Comunidade Tradicional. 

Multidiciplinariedade. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1  RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

 A responsabilidade social significa o grau de obrigações que uma organização assume por 

meio de ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura atingir 

seus próprios interesses (CHIAVENATO,2004). 

 Pois, as organizações e a sociedade são sistemas interdependentes e não distintos, ou seja, 

estabelece-se entre ambas um relacionamento e interação em que as organizações retiram do 

ambiente, insumos diversos que são transformados, por meio de processos produtivos gerenciais, 

em produtos e serviços vendáveis que retornam para o ambiente para atender as expectativas 

mais amplas da sociedade (WOOD, 1991). 

 O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio 

de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de 

modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que tange a seu papel específico na 

sociedade e a sua prestação de contas para com ela. A organização, nesse sentido, assume 

obrigações de caráter moral, além das estabelecidas por lei, mesmo que não diretamente 

vinculadas a suas atividades, mas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos 

povos (ASHLEY, 2002). 

 Para as empresas, a responsabilidade social pode ser vista como uma estratégia a mais 

para manter ou aumentar sua rentabilidade e potencializar o seu 

desenvolvimento(BERTONCELO, 2007). 

 Além disso, o crescimento econômico só será possível se estiver alicerçado em bases 

sólidas e, portanto, deve haver um desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas que 

passem por soluções ambientalmente sustentáveis, socialmente corretas e economicamente 

viáveis (LEWIS, 2003). 

 

1.2 RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS 

 

 Historicamente, o mundo tem passado por diversas transformações, seja de ordem 

econômica, social, cultural e também ambiental. Dessas transformações, algumas são positivas e 

outras negativas, como as que estão ocorrendo recentemente com o meio ambiente, resultado dos 
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danos ambientais, resultados da poluição e degradação provocadas pelas fábricas, indústrias, 

pessoas etc. (BRAGA, 2011). E, segundo Busch(2008), quanto mais deteriorado o ambiente, 

menor é a probabilidade de desenvolvimento de uma atividade econômica, levando a população 

locais à pobreza, fome e doenças. Desse modo, percebe-se a grande interdependência entre 

conservação ambiental, desenvolvimento econômico e pobreza. 

 Portanto, a degradação ambiental torna-se um problema econômico, ou seja, um problema 

de escassez de recursos para atender as necessidades humanas, ocasionado por uma ineficiente 

alocação dos mesmos (DUARTE, 2010). 

 Nas últimas décadas, essa postura vem se alterando. As empresas estão se conscientizando 

sobre a importância da adoção de práticas sustentáveis, não apenas para garantir um bem-estar 

social da população, mas para o próprio desenvolvimento econômico (PEIXOTO, 2014). 

  

3.3 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

   Neste cenário de cobranças e pressões externas por práticas sociais que evidenciem a 

responsabilidade social das empresas, encontram-se também as Instituições de Ensino Superior 

(IES) que são organizações focadas na Educação e formação de seres humanos. Como 

formadoras de competências, as IES têm importante papel na formação dos seus discentes tanto 

em aspectos sociais quanto econômicos. (REIS; BANDOS, 2012) 

 Portanto, entende-se que é na universidade que a produção do conhecimento encontra um 

espaço privilegiado. Esta produção de conhecimentos deve, além de propiciar novas 

investigações científicas, mobilizar o desenvolvimento de ações e atividades que auxiliem na 

busca de respostas às demandas e problemáticas que emergem da sociedade.  (PINTO,2012) 

 Tradicionalmente, a construção das pontes entre a universidade e a sociedade, a 

concretização do compromisso social da universidade e a reflexão ética sobre a dimensão social 

do ensino e da pesquisa têm sido uma atribuição da chamada extensão universitária. 

(CALDERÓN, 2006, p. 14) 

 Por isso é de extrema importância que os projetos político-pedagógicos universitários 

estejam sintonizados com a busca de mudanças e também com uma nova visão de mundo que se 

apresenta mais global e crítica, fomentando ações que oportunizem a formação de estudantes para 

o exercício da cidadania. Essa cidadania poderia ser entendida de forma ampla e congregadora 
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dos diversos aspectos da vida em sociedade: político, social, ambiental, ideológico, valorativo e 

de atitudes. (PINTO,2012). 

 

1.4 O PROJETO ORGANOLATE 

 

 O Projeto Organolate se iniciou em 2012, por iniciativa dos alunos do Centro 

Universitário do Estado do Pará (CESUPA), no Núcleo Integrado de Empreendedores Juniores 

(NIEJ), tendo por objetivo o empoderamento socioeconômico das mulheres residentes na 

comunidade ribeirinha de Bom Jardim, Barcarena- PA, através do melhor aproveitamento do 

cacau (Theobromacacao L.). (ARAÚJO, 2015) 

 O projeto atua em comunidades ribeirinhas características de ecossistema de várzea, 

beneficiando o cacau existente nas propriedades da área por meio das técnicas de manejo 

adequadas, proporcionando a preservação das espécies que ali vivem. É importante ressaltar que 

esta é uma cultura que acontece em consórcio com a natureza, não havendo derrubadas ou 

queimadas de áreas para o plantio ou colheita, permanecendo intacto o restante das espécies 

como coqueiros, buritizeiros e açaizeiros, peculiares do ecossistema de várzea. (BOULHOSA, 

2012) 

 O aspecto social será contemplado pela valorização de famílias ribeirinhas da Amazônia 

como elemento desenvolvimento social, por elevar a autoestima desse grupo, estimular a união e 

proporcionar que a organização em torno da produção do achocolatado favoreça a troca de 

experiências e ideias que contribuam para o desenvolvimento das comunidades. 

 Os resultados esperados com a execução do projeto serão de acordo com desenvolvimento 

social, ambiental e econômico da comunidade com a construção da cozinha industrial, habilitada 

para a produção eficiente e eficaz do Organolate, um produto seguro e diferenciado do ponto de 

vista socioambiental, onde os produtores estejam organizados legalmente e capacitados para tal 

produção e administração. 

 O presente trabalho teve por objetivo exemplificar os conceitos de responsabilidade social 

e ambiental, através do projeto Organolate. Destacando a importância dos envolvidos e das 

soluções encontradas diante das problemáticas propostas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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A região de desenvolvimento do estudo, foi o município de Barcarena, no estado do Pará, 

com uma população total estimada 115.779 habitantes para o ano de 2015, além de um Pib per 

capta de 32.901,85 reais. É uma região conhecida por chamar atenção de empresas de extração de 

minérios como a Albras-Alonorte e a Imerys Rio Capim Caulim S.A. (IRCC). 

O projeto Organolate é objeto de estudo desta revisão, como modelo de empresa 

sustentável e com responsabilidade social, desenvolvido pelos alunos dentro do Núcleo de 

Empreendedores Juniores do centro Universitário do Pará (CESUPA), e tem seu modelo de 

gestão aplicado nas comunidades parceiras. 

Bom Jardim Tracuateua e Arauaia, são ilhas localizadas em 1º 30’ 24 “de latitude Sul e 

48º 37’ 12” de longitude a Oeste de Greenwich, com uma população de aproximadamente 365 

pessoas. A região possui característica climática tipo Afi da classificação de Koppen, apresentam 

vegetação características de florestas de várzea (periodicamente alagadas).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os estudos realizados, é possível denominar o projeto Organolate como 

um exemplo de responsabilidade social, uma vez que tem seus princípios pautados na 

preocupação da valorização de um produto natural da Amazônia, que é o cacau. Além disso, o 

projeto em seu plano de execução se responsabiliza também com a capacitação de mulheres de 

comunidades ribeirinhas para a gestão do próprio negócio, buscando um incremento na renda, 

redução da ociosidade feminina, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho e 

consequentemente uma vida com mais acesso à educação, saúde e infraestrutura básicas. 

O papel a universidade no desenvolvimento dos aspectos sociais do projeto, se dá através 

de professores conselheiros que são responsáveis por instigar os alunos e a própria comunidade a 

buscar soluções para as problemáticas que surgem no decorrer das atividades.  

Os estudantes têm como responsabilidade tornar palpável a proposta do Organolate, ou 

seja, eles quem repassam para a comunidade as metodologias novas que podem ser desenvolvidas 

para a produção do achocolatado, também tem o papel de facilitadores de novas tecnologias, mas 

acima de tudo são os mais interessados em aliar o saber moderno com o saber local de forma que 

ambos somem e proporcionem uma base sólida para o desenvolvimento da empresa proposta. 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

535 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Para isso, alunos de diversos cursos (Nutrição, Engenharia de Produção, Direito, Engenharia 

Florestal, Administração, Publicidade e Propaganda, etc.) assumem a liderança do projeto junto 

com a comunidade, tornando a multidisciplinariedade a principal responsável pelo 

desenvolvimento deste.  

Quanto à responsabilidade ambiental, ela é o principal pilar da empresa, uma vez que, o 

produto provém de uma comunidade que vive as margens do rio e sobrevive da floresta. Para que 

o desenvolvimento da empresa através da produção do achocolatado se concretizasse, alunos e 

comunidade investiram seus esforços em capacitação, objetivando a redução de impactos nessa 

cadeia produtiva. 

Com a capacitação em procedimentos operacionais padronizados, biossegurança no 

ambiente produtivo, gestão organizacional,planejamento estratégico, logística 

integrada,planejamento e controle da produção, marketing pessoal e de vendas e gestão 

financeira, foi possível verificar os pontos frágeis do projeto com relação ao meio ambiente, 

como por exemplo, geração de resíduos e métodos de extração. 

Posterior aos procedimentos de capacitação, onde houve a identificação de pontos chaves 

para a manutenção da sustentabilidade do projeto, alunos e comunidade passaram a adotar as 

metodologias mais adaptadas a realidade do Organolate. Desta forma, foi possível reduzir a 

quantidade de resíduos gerados através de reprocesso da produção de chocolate, encontrou-se um 

destino adequado para a casca do fruto do cacau (transformada em adubo) e para a manteiga de 

cacau (passa a ser comercializada).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

No aspecto social o projeto Organolate contempla a valorização da mulher como 

elemento de sustentação familiar, por elevar a autoestima desse grupo e proporcionar que a 

organização em torno da produção do achocolatado favoreça a troca de experiências e ideias que 

contribuam para o desenvolvimento das comunidades. Um dos problemas identificados na 

comunidade foi a ociosidade das mulheres, as quais, na sua maioria, se se dedicavam, quase que 

exclusivamente, a cuidar da casa e dos filhos. Buscando também agregar renda a essa mão-de-

obra e utilização de matéria prima encontrada com facilidade na região o projeto Organolate, 

beneficia as mulheres das comunidades ribeirinhas Traquateua, Bom JardimeArauaia, uma vez 
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que o projeto proporciona o empoderamento econômico, através da capacitação dessas mulheres 

em produzir um achocolatado natural como incrementando a renda familiar. 

No aspecto ambiental, o Organolate se compromete com um produto que impacte menos 

o meio desde a sua produção, até o consumo. Ou seja, os resíduos de cada processo, ao invés de 

simplesmente serem descartados, são reaproveitados muitas vezes no próprio processo de 

produção do chocolate, como a casca de cacau, quem tem como proposta de reutilização a 

transformação em adubo, para aplicar no cacaual. 
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RESUMO  

 

Este trabalho objetivou-se estudar os hábitos alimentares de universitários de Redenção- PA. Os 

alunos responderam ao questionário de frequência alimentar e os dados coletados foram 

organizados e selecionados. Diante da quantidade de informações, optou-se por selecionar 

aquelas que apresentaram maiores e menores índices de frequência de consumo diário de acordo 

com uma pré-análise e com a revisão de literatura. Entre as várias opções de alimentos 

mencionados, optou-se por analisar com mais critérios a frequência “todos os dias” e “pelo 

menos uma vez ao mês”. Neste estudo foram destacados os embutidos e os carboidratos, uma vez 

que o consumo em excesso ou a falta desses alimentos abordados pode trazer consequências 

maléficas ou benéficas à saúde. Com a avaliação dos dados permitiu-se concluir que, os hábitos 

alimentares por meio do questionário de frequência alimentar, por grupos de alimentos, 

obtiveram-se índices satisfatórios. Observou-se que na maioria dos itens avaliados onde há 

presença de produtos alimentícios pouco recomendáveis, houve quantidades de consumo abaixo 

do esperado, como no caso de bebidas alcoólicas, refrigerante e frituras. A maioria dos 

entrevistados mantem uma alimentação saudável, já que ao somar o consumo de frutas, verduras 

e legumes que são fontes ricas em vitaminas e sais minerais chegou-se ao percentual de 39% 

todos os dias. E 21% consomem de 2 vezes ou mais ao dia. 

 

Palavras-chave: Frequência alimentar. Universitários. Alimentação saudável.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

539 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Os universitários são associados à falta de tempo e a “vida universitária corrida”.  Muitas 

das vezes convivência longe da família traz maus hábitos alimentares, uma vez que as maiorias 

desses jovens moram sozinhos em kitnet’s ou moradias estudantis. Com isso, na maioria das 

vezes se alimentam com alimentos de preparo rápido ou aqueles totalmente industrializados.  

 Dada a importância do consumo de uma alimentação adequada para a integridade da 

saúde, julgou-se relevante a necessidade de avaliar os hábitos alimentares de jovens universitários 

no município de Redenção - PA.  

 Atualmente a população jovem sofre pressões para se manter dentro dos moldes de beleza 

padrão, ou seja, magreza extrema para mulheres e aumento de massa muscular (MM) para 

homens. Por outro lado, as atividades intelectuais reduzem o tempo para a atividade física 

rotineira, levando ao sedentarismo na maioria das vezes.  

 A vida das pessoas depende de um suprimento adequado de nutrientes. Os alimentos são 

necessários para o processo reprodutivo, o crescimento, o desenvolvimento, o funcionamento de 

todo o sistema orgânico e para o atendimento de todas as exigências nutricionais do corpo. 

Também as funções físicas, mentais e o bem-estar social dependem da boa nutrição (ZANCUL; 

DAL FABRO, 2005). 

 Diante do quadro epidemiológico atual do Brasil, o estudo do consumo alimentar, apesar 

de desafiante, é de extrema necessidade para elucidar associações entre dieta e doenças. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de instrumentos específicos de avaliação da dieta nas diferentes 

regiões brasileiras, associado a outros indicadores do estado nutricional contribuem para o 

monitoramento das tendências dietéticas e a definição de políticas públicas no setor saúde 

(WILLETT, 1998).  

 Um dos métodos mais utilizados para mensurar o consumo alimentar em estudos 

epidemiológicos é o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Este instrumento constitui-se 

de uma lista de alimentos mais frequentemente consumidos ou que formam o padrão alimentar de 

determinada população, em que se registra a frequência habitual de consumo em um período 
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predeterminado, podendo ainda incluir especificações de uma porção média consumida 

(VASCONCELOS, 2007). 

 Os hábitos alimentares dos universitários são fortemente influenciados por fatores como o 

ingresso na universidade, pois para alguns a vida universitária implica em deixar a casa dos pais e 

passar a viver em moradias estudantis, devido à localização da instituição; a falta de tempo para 

realizar refeições completas por causa das atividades acadêmicas que influenciam na escolha dos 

alimentos, na substituição de refeições completas por lanches práticos e rápidos, com alto valor 

calórico; e o estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais. (MATTOS, 2000). 

 A vivência de uma experiência nova como deixar a casa dos pais leva os universitários a 

prover a própria alimentação. Como estão mais preocupados em ter um bom desempenho 

acadêmico, participar das relações culturais e manter boas relações sociais, deixam de lado a 

importância de uma alimentação saudável (ALVES, 2007). 

 Os adolescentes são um grupo vulnerável do ponto de vista nutricional, pois 

frequentemente omitem refeições e consomem principalmente alimentos ricos em açúcares, sal, 

gorduras saturadas e colesterol, com poucos micronutrientes entre as principais refeições 

(FISBERG et al. 2000). Diante do exposto, este trabalho objetivou-se estudar os hábitos 

alimentares de universitários de Redenção- PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foi convidado um grupo de 31 alunos do corpo discentes de instituições de ensino 

superior do município de Redenção-PA, escolhidos aleatoriamente, todos acima de 18 anos. Foi 

aplicado um questionário de frequência alimentar (QFA) por grupos de alimentos, contendo um 

quadro de perguntas. As informações contidas no quadro estavam relacionadas: à faixa etária de 

idade; estado civil; situação ocupacional; renda familiar; frequência alimentar por grupos de 

alimentos e em que frequência eram consumidos esses alimentos. Segmentado em: todos os dias, 

nunca, pelo menos uma vez ao mês, de 1 a 3 vezes ao mês, 1 vez por semana, de 2 a 4 vezes por 

semana, 1 vez ao dia e 2 ou mais vezes ao dia. Os alimentos que constavam no QFA pertenciam 

aos grupos construtores, reguladores e energéticos. Os dados, depois de coletados, foram 

organizados e transferidos para planilhas em bancos de dados utilizando o Programa Microsoft 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

541 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Office Excel® e então foram elaboradas as tabelas e calculados os percentuais para os dados 

estatísticos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A amostra foi constituída por 31 estudantes da Universidade do Estado do Pará. Observa-

se, na Tabela 1, que a maioria dos estudantes universitários que foram convidados para participar 

da entrevista tinha mais de 21 anos, representando 61,29% do total de entrevistados. E 38,70% 

eram entre 17 a 20 anos. O estado civil dos universitários entrevistados representou 87,09% de 

solteiros, casados e outros somaram 12,9% do total de entrevistados. A situação ocupacional dos 

entrevistados encontra-se em, 61,29% trabalham e 38,75% não trabalham. Num total de 31, dos 

entrevistados 15 possuem renda salarial entre 1 e 2 salários representando 48% dos entrevistados, 

19% ganha menos de um salário, 23% de 3 a 4 salários, apenas 10% apresentou uma renda acima 

de 5 salários. Dos universitários que foram convidados a conceder a entrevista apenas 3% tem 

nível superior completo, 97% nível superior incompleto. 

 

Tabela 1. Perfil dos jovens universitários entrevistados no município de Redenção – PA. 

Características Números Percentual (%) 

Idade   

11 a 16 anos - - 

17 a 20 anos 12 38,70 

Acima de 21 anos 19 61,29 

Estado Civil   

Solteiro 27 87,09 

Casado 2 6,45 

Divorciado - - 

Outros 2 6,45 

Trabalha   

Sim 19 61,29 

Não 12 38,71 

Renda familiar   

Menos de 1 salario 6 19 

1 a 2 salários mínimos 15 48 
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Fonte: Autores (2015). 

 

 

Tabela 2. Frequência alimentar por grupos de alimentos de jovens universitários no município de 

Redenção – PA. 

Grupo de 

Alimentos 

Todos 

os 

dias 

(%) 

Nunca 

(%) 

Pelo 

menos 

uma vez 

ao mês 

(%) 

De 1 

a 3 

vezes 

ao 

mês 

(%) 

1 vez 

por 

semana 

(%) 

De 2 a 

4 vezes 

por 

semana 

(%) 

1 vez 

ao dia 

(%) 

2 ou 

mais 

vezes 

ao dia 

(%) 

Frutas 13 3 23 6 16 32 6 21 

Verduras e 

legumes 

26 - 16 3 10 39 3 10 

Carnes 

vermelhas 

71 - 6 - - 23 - - 

Peixe - 16 35 35 6 6 - - 

Frango 6 - 13 13 32 35 - - 

Ovos 6 - 39 13 6 35 - - 

Doces 16 10 32 13 6 23 - - 

Azeites 10 52 19 10 3 3 3 10 

Frituras 32 - 3 29 10 23 3 10 

Arroz 90 - - - - - - - 

Massas 39 - 13 19 6 23 - - 

Paes 45 - 13 3 3 35 - - 

Salgados 6 6 32 10  45 - - 

Biscoitos 6 10 35 19 6 23 - - 

Refrigerantes 19 6 16 26 3 29 - - 

3 a 4 salários mínimos 7 23 

Acima de 5 salários 3 10 

Escolaridade   

Nível Superior Completo 1 3 

Nível Superior incompleto 30 97 
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Sucos 

artificiais 

16 13 16 19 13 16 3 10 

Sucos naturais 3 3 32 23 6 32 - - 

Bebidas 

alcoólicas 

6 55 13 6 13 6 - - 

Leites e 

derivados 

61 3 6 6 6 13 - - 

Alimentos 

Dieta 

- 90 - - - 10 - - 

Alimentos 

Light 

3 87 3 - - 6 - - 

Fonte: Autores, (2015). 

 

 Os dados, depois de coletados, foram organizados e transferidos para planilhas. Diante da 

quantidade de informações, optou-se por selecionar aquelas que apresentaram maiores e menores 

índices de frequência de consumo diário de acordo com uma pré-análise e com a revisão de 

literatura. Com isso foram elaboradas tabelas que relacionam a frequência e os produtos 

alimentícios consumidos pelos 30 universitários envolvidos nesta pesquisa. Entre as várias 

opções de alimentos mencionados, optou-se por analisar com mais critérios a frequência “todos 

os dias” e “pelo menos uma vez ao mês”. Neste estudo foram destacados os embutidos e os 

carboidratos, uma vez que o consumo em excesso ou a falta desses alimentos abordados pode 

trazer consequências maléficas ou benéficas a saúde. Sobre eles, 71,0% dos investigados 

disseram que consomem carne vermelha todos os dias e 6% consomem pelo menos uma vez ao 

mês. Segundo os entrevistados não há consumo de peixe todos os dias, havendo a maior 

frequência de consumo em pelo menos uma vez ao mês 35%. 

 A constatação de que o consumo elevado de carne vermelha, mas não de frango ou peixe, 

pode estar asso- ciado com um risco aumentado de câncer de cólon foi primeiramente relatada em 

estudos prospectivos em 1990. (NORAT T, BINGHAM S, et al.1990) 

 Sabe-se que o consumo de embutidos é muito prejudicial à saúde, pois eles levam na 

fórmula aditivos químicos chamados nitratos, que, no estômago, podem se transformar em 

nitritos. Estes, por sua vez, se convertem em nitrosaminas, verdadeiros agentes cancerígenos, 
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perigosos, sobretudo para o estômago e o esôfago. Torna-se necessário a diminuição do gosto por 

carnes defumadas, salgadas ou curadas, pois o consumo frequente e contínuo de embutidos ao 

longo de décadas pode aumentar o risco de câncer do trato gastrointestinal (TURRA, 1999).   

 Em relação a carboidratos, analisados na tabela 2 observou-se um alto índice de consumo 

de alimentos rico nesse nutriente. Cerca de 90% dos entrevistados declararam consumir arroz 

todos os dias. Pães 45% todos os dias e 13% pelo menos uma vez ao mês. Oque já era esperado, 

devido a nossa cultura alimentar que constitui o arroz como um dos pratos principais na dieta 

brasileira. 

 Com a avaliação dos dados permitiu-se concluir que a maioria dos entrevistados mantem 

uma alimentação saldável, já que ao somar o consumo de frutas, verduras e legumes que são 

fontes ricas em vitaminas e sais minerais chegou-se ao percentual de 39% todos os dias. E 39% 

consomem pelo menos uma vez ao dia. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Ao verificar os hábitos alimentares por meio do questionário de frequência alimentar por 

grupos de alimentos, obteve-se índice satisfatório. Observou-se que na maioria dos itens 

avaliados onde há presença de produtos alimentícios pouco recomendáveis, houve quantidades de 

consumo abaixo do esperado, como no caso de bebidas alcoólicas, refrigerante e frituras. Em 

produtos recomendáveis como frutas, verduras e legumes, cerca de 39% comem todos os dias e 

cerca de 61% consomem de duas a quatro vezes por semana. Sendo essas uma importante fonte 

rica em vitaminas e sais minerais. Esse estudo permitiu avaliar o perfil dos universitários, 

associados à falta de tempo e a vida corrida, há maioria mostraram-se terem hábitos alimentares 

saudáveis. 
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RESUMO 

 

A pupunha é bastante apreciada na região Amazônica, especialmente cozida, que é a forma 

tradicional de consumo. O presente estudo teve por objetivo avaliar as características físicas e 

físico-químicas de frutos de pupunha em dois diferentes estágios de maturação.  O trabalho foi 

realizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, Campus de Salvaterra, da Universidade do 

Estado do Pará (Uepa). Os parâmetros biométricos analisados foram: peso total, peso da polpa, 

peso da casca, peso da semente, comprimento, diâmetro e rendimento da polpa, e os seguintes 

parâmetros físico-químicos (polpa): pH; acidez total titulável; esólidos solúveis. Para as análises 

físico-químicas observaram-se, nas amostras de pupunhas pré-maduras (A) e amostras de 

pupunhas maduras(B), respectivamente: (pH) 6,2 e 5,69; (Acidez) 0,9 e 0,47 % (ácido cítrico); 

(Sólidos Solúveis) 6° e 4° Brix; (Umidade) 71,33 e 70,52.Em relação aos parâmetros biométricos 

foi demonstrada pouca variação; o rendimento de polpa foi de 79,01 % e 71,83 %, em pupunhas 

pré-maduras e maduras, respectivamente.Houve, também, correlação positiva entre o peso total e 

peso da polpa, implicando em influência nesta relação, onde frutos mais pesados possuem mais 

peso em polpa havendo, dessa forma, alto rendimento da polpa dos frutos de pupunha, em ambos 

os estágios de maturação.  

Palavras-chave: Pupunha. Caracterização física e físico-química. Correlação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pupunha também é conhecida na região por pupunha-marajá e pirajá-pupunha. Os 

nomes populares em vários países de língua espanhola é pejibaye ou pijuano, mas também é 

chamada de cachipay e chontaduro (Colômbia), chonta (Peru), macanilla (Venezuela) 

(CAVALCANTE, 2010). 

É uma palmeira de grande porte que pode alcançar até 20 m de altura, com caule 

medindo de 10 a 25 cm de diâmetro, com presença ou não de espinhos. Folhas pinadas 

variando de 9 a 20, regularmente agrupadas e dispostas em diferentes planos. 

Inflorescência intrafoliar e frutos com características muito variáveis (LORENZI et al., 

2010). 

A pupunha é bastante apreciada na região Amazônica, especialmente cozida, que é a 

forma tradicional de consumo. Estudos sobre o potencial alimentar da pupunha revelam sua 

riqueza em proteínas, gorduras e carboidratos (MIRANDA et al., 2001). Cavalcante (2010) 

ressaltou que os frutos também são ricos em vários elementos minerais, como ferro, fósforo, entre 

outros, além de vitamina A.  

O presente trabalho teve como objetivo a avaliação das características físicas e físico-

químicas da pupunha em dois estágios de maturação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os frutos de pupunha foram adquiridos na feira do Ver-o-Peso em Belém-PA, na forma 

de cachos contendo frutos com boa aparência, em dois estágios de maturação (pré-madura e 

madura). Os frutos foram levados para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos, Campus de 

Salvaterra, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), onde foram realizadas as análises. 

As amostras foram separadas de acordo com estágio de maturação, foram pesadas para 

obtenção do peso total do fruto (g). Foram feitas as dimensões do fruto, com comprimento (cm) e 

diâmetro (cm) através de paquímetro, sendo as medições realizadas em 100 frutos. 

Posteriormente os frutos foram descascados, descaroçados e feita a pesagem em balança de 

precisão da marca SHIMADZE®, modelo AY2200, quanto ao peso da semente, da polpa e da 

casca. 
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A polpa da pupunha foi submetida às análises e físico-químicas, em triplicata, de acordo 

com as normas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005), sendo acidez titulável 

determinada pelo método titulométrico, expressa em porcentagem de ácido cítrico; sólidos 

solúveis, com auxílio de refratômetro manual com escala de 0 a 32 % BRIX L.F. PEQ-617;  pH 

realizado pelo com potenciômetro devidamente calibrado – Tecnal, da marca Meter-Bunker® 

comercial-modelo NI-PHM005, umidade pelo método gravimétrico, utilizando-se da estufa de 

secagem e esterilização, da marca De Leo® , à temperatura de  105 ºC. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos para as características físicas das amostras frutos de pupunheira 

estão apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Caracterização biométrica de polpa de amostras de frutos de pupunha: (A) pré-madura; (B) 

madura. 

ANÁLISES BIOMÉTRICAS 

 

 

AMOSTRAS 

A B 

  

Peso total (g) 

Peso da polpa (g) 

10,18 ±1,13 

8,04 ±0,88 

11,81 ±1,09 

8,49 ±0,80 

Peso da casca (g) 2,14±0,32 1,79 ±0,44 

Peso da semente (g) * 1,50 ±0,23 

Comprimento (cm) 3,57 ±0,12 3,21 ±0,12 

Diâmetro (cm) 2,24 ±0,09 2,49 ±0,21 

Rendimento da polpa % 79,01 ±1,68 71,83 ±3,07 

Fonte: Autores (2015). 

*As amostras de pupunhas pré-maduras (A) não apresentaram caroço. 

  



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

549 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Observa-se na Tabela 1 que o peso total dos frutos das amostras pré-maduras variou de 

8,12 a 12,41 g, e o valor médio encontrado foi 10,18 g, enquanto para as amostras maduras o 

peso total dos frutos variou de 9,42 a 14,19 g, e o valor médio foi 11,81 g, inferiores ao 

observado por Carvalho e Muller (2005), que foi de 34,5 g. Já Ferreira e Pena (2003), observaram 

peso médio de 30,6 g para frutos de pupunheira. 

As diferenças encontradas nas características físicas de pupunhas podem ser devido à 

alta variabilidade das espécies, que é manifestada no tamanho, no formato e na cor do fruto 

(CLEMENT, 2000).  

Segundo Gusmão et al. (2006), a diferença observada nas características físicas pode 

estar associada às influências climáticas, já que as frutíferas mesmo pertencendo a uma 

só espécie, dependendo da região estão sujeitas a variação de temperatura, pluviosidade, 

solo e outros fatores que podem influenciar certos aspectos da sua composição.   

A porção comestível entre os frutos avaliados apresentou naspupunhas pré-maduras 

rendimento da porção comestível (polpa) de 79,01 %. Ferreira e Pena (2003) relataram para 

pupunha percentual de rendimento de 72,3 %. Nas pupunhas maduras, a porção 

comestívelrepresentou 71,83 % da massa dos frutos. Esta diferença pode ser atribuída ao fato das 

amostras de pupunhas pré-maduras não possuírem semente (endocarpo) em seu interior. 

Com relação ao comprimento de frutos, os valores verificados variaram de 3,3 a 3,8 cm, 

em pupunhas pré-maduras, com valor médio de 3,57 cm; e em pupunhas maduras, os valores 

variaram de 3 a 3,8 cm, com valor médio de 3,21 cm. O comprimento dos frutos foram inferiores 

aos obtidos por Carvalho e Muller (2005) que encontraram valores de 54 mm, entretanto 

próximos ao valor obtido por Ferreira e Pena (2003), que observaram valor para o comprimento 

de frutos de pupunheira de 31 mm. 

No que se refere ao diâmetro dos frutos, os valores obtidos no presente estudo foram 

entre 2,03 a 2,36 cm e valor médio de 2, 24 cm em pupunhas verdes; e em pupunhas maduras de 

2,03 a 2,76 cm, com valor médio de 2,49 cm, inferior ao apresentado por Ferreira e Pena (2003), 

que relataram valores de 31 a 39 mm.   

Em estudo sobre a biometria e o rendimento de frutas da Amazônia, entre as quais se 

encontram algumas espécies de palmeiras, Carvalho e Muller (2005) enquadraram as frutas com 

relação ao rendimento percentual da polpa em 5 categorias: muito baixo (inferior a 20%); baixo 

(entre 21 e 40 %); médio (entre 41 e 60 %); alto (entre 61 e 80 %) e muito alto (acima de 81%). 
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Dessa forma, pelos resultados obtidos neste estudo a pupunha encontra-se na categoria alto 

rendimento. 

A relação entre o peso total (g) e o peso da polpa (g) de ambos os estágios de maturação 

está representada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Correlação entre as variáveis peso total (g) e peso da polpa (g) de pupunha: (A) pré-madura; 

(B) madura. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2015). 

 

Observa- se que peso total do fruto quando correlacionado com o peso da polpa, 

apresenta relação positiva para ambos os estágios, com destaque para pupunhas maduras, com a 

correlação maior (0,9626), onde, elevando-se o valor da correlação ao quadrado tem-se o 

coeficiente de determinação entre as duas variáveis, mostrando que 96,26 % do peso da polpa 

tem alta influência no peso total do fruto. Logo, quando há variação no peso total do fruto 

constatam-se também variações no peso da polpa. 

No gráfico 2 está representada a correlação entre o peso total (g) e o comprimento (cm). 
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Gráfico 2. Correlação entre as variáveis peso total (g) e comprimento (cm) de pupunha: (A) pré-madura; 

(B) madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

Verifica-se que as variáveis peso total (g) e comprimento (cm) apresentam fraca 

correlação em ambos os estágios, mostrando que o peso total é pouco influenciado pelo 

comprimento dos frutos. 

A relação entre peso total (g) e diâmetro (cm) está representada no Gráfico 3. 

Gráfico 3: Correlação entre as variáveis peso total (g) e diâmetro (cm) de pupunha: (A) pré-madura; (B) 

madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Quando analisadas as variáveis peso total e diâmetro, exibiram moderada associação 

para pupunhas pré-maduras, e baixa associação para pupunhas maduras, indicando que quando 

elevado o valor da correlação ao quadrado tem-se o coeficiente de determinação entre as duas 

variáveis 43,37 % e 1,6 %, para pupunhas pré-maduras e maduras, respectivamente. 

As análises da correlação entre peso total (g) e rendimento da polpa (g) são apresentadas 

no Gráfico 4.  

 

 

Gráfico 4: Correlação entre as variáveis peso total (g) e Rendimento da polpa (g) de pupunha: (a) pré-

madura; (b) madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Correlacionando as variáveis, verifica-se fraca correlação entre peso total e rendimento 

de polpa, em ambos os estágios de maturação, principalmente nas pupunhas maduras. 

A determinação de características físico-químicas da porção comestível dos frutos é 

importante entre outros fatores, para avaliação do estádio de maturação, estabelecimento do 

ponto de colheita e definição de formas de manuseio pós-colheita (CHITARRA e CHITARRA, 

2005). 

Os valores encontrados nas análises físico-químicas estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Caracterizações físico-químicas nas amostras de pupunha: (A) pré-madura; (B) madura. 
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PARÂMETROS VALORES MÉDIOS   

A C.V (%) B C.V (%) 

Sólidos solúveis (°Brix) 6 - 4 - 

AcidezTitulável(%) 0,9 

±0,03 

0,029 0,47 

±0,05 

0,113 

Ph 6,2 

±0,06 

0,010 5,69 

±0,01 

0,002 

Umidade (%) 70,53 

±5,10 

0,072 72,33 

±2,52 

0,035 

Fonte: Autores (2015). 

 

Para o teor de sólidos solúveis, amostras de pupunhas pré - maduras apresentaram teor 

médio de 6° Brix, enquanto as amostras de pupunhas maduras apresentaram teor médio de 4° 

Brix. O resultado obtido foi inferior ao relatado por Silveira et al. (2009), que encontraram valor 

médio de 11,4 °Brix. Bezerra et al. (2006) encontraram para inajá o teor de sólidos solúveis de 21 

°Brix. 

Dentre os frutos avaliados, as pupunhas pré-maduras apresentaram os maiores valores de 

acidez titulável, com média de 0,9 %, enquanto as pupunhas maduras apresentaram média de 

0,47 %. Os valores relativos às pupunhas pré-maduras foram superiores ao encontrado por 

Silveira et al.( 2009), que obteve resultado de 0,7 % .Canuto et al. (2010) encontraram em 

estudos na polpa de bacaba  (0,1 % e 5,3) e de buriti (2,2 % e 3,5), para acidez titulável e pH, 

respectivamente. 

O estado de conservação de frutas pode ser avaliado pela acidez, importante 

característica em relação ao sabor, juntamente com os valores de sólidos solúveis. Em geral, 

quando uma fruta passa do estádio de maturação para a senescência, ocorrem várias reações de 

decomposição, quer sejam por hidrólise, oxidação ou fermentação, alterando assim a 

concentração dos íons de hidrogênio e, consequentemente, alterando a acidez (MACIEL et al., 

2010). 
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No que concerne ao pH, as pupunhas pré-maduras apresentaram valor de 6,2, mais 

elevado do que as pupunhas maduras, que apresentaram o valor de 5,69, aproximando-se do valor 

de 6,4 encontrado por Silveira et al. (2009).  

Nas análises de umidade foi verificado que as pupunhas maduras apresentaram maior 

valor de umidade, com 71,33 %, enquanto as pupunhas pré - maduras apresentaram 70,52 %, 

valores superiores ao de Andrade et al. (2003), que verificaram umidade média de 46,0% para 

polpa de pupunha in natura da raça Solimões, e próximos ao encontrado por Ferreira & Pena 

(2003) para a pupunha in natura que é de 68,5%. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados do as avaliações biométricas demonstraram pouca variação 

quando comparado os dois estágios de maturação, com o rendimento de polpa foi de 79,01 % e 

71,83 %, em pupunhas pré-maduras e maduras, respectivamente.No que concerne às correlações 

entre variáveis, comprimento, diâmetro e rendimento da polpa exercem pouca influência no peso 

total. Entretanto, houve correlação positiva entre o peso total e peso da polpa, implicando em 

expressiva influência nesta relação, onde frutos mais pesados possuem mais peso em polpa. 

As características físico-químicas foram variadas quando comparadas a outros autores, 

onde alguns parâmetros diferiram e outros se mantiveram aproximados. 
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RESUMO  

 

Ações antrópicas têm contribuído para o desequilíbrio ambiental provocando problemas como 

desmatamento, poluição, variação climática, perda da biodiversidade, escassez de água, dentre 

outros. A geração de energia de matriz hidrelétrica, considerada limpa, contribui para o progresso 

econômico, mas se configura como um vetor de desequilíbrio ecossistêmico pela sua 

interferência nos elementos bióticos e abióticos de uma região. Na Amazônia a topografia e a 

hidrografia favorecem a construção de hidrelétricas e impulsionam a industrialização, sobretudo 

na região metropolitana de Manaus, pelo polo industrial que absorve mão-de-obra de vários 

estados brasileiros. Contudo, os impactos socioambientais interferem diretamente na dinâmica 

das aldeias indígenas, na moradia de povos tradicionais, na invasão de habitat, no 

empobrecimento do solo e na perda de vegetação. O presente trabalho é um recorte de uma 

dissertação que admite que na base da problemática ambiental haja a questão ética, logo, buscou-

se identificar qual a ética predominante nos adolescentes da região metropolitana de Manaus 

diante da construção de hidrelétricas na Amazônia? Para responder a essa problemática foram 

traçados os objetivos: a) Identificar se há raciocínio moral na relação pessoa-ambiente; b) 

Conhecer a ética subjacente na percepção dos impactos da construção de uma hidrelétrica; c) 

Descrever as alternativas apresentadas para solucionar o problema da falta de energia. A pesquisa 

teve caráter qualitativo, através de multimodos com aplicação de dilema moral, estatística não 

paramétrica, cujos dados foram baseados na análise de conteúdo. Constatou-se que há raciocínio 

moral na relação pessoa-ambiente, que prevalece a ética ecocêntrica, porém um terço dos 

adolescentes apresenta uma ética eminentemente antropocêntrica. O desafio para a resolução da 

problemática ambiental passa pela interface ética ambiental e educação ambiental, que produz e 

reproduz conhecimentos e comportamento pró-ecológicos para a formação de sujeitos ecológicos, 

capazes de agir com responsabilidade, cuidado e ética ecocêntrica.  

 

Palavras-chave:Impactos socioambientais.Educação Ambiental. Ética ecocêntrica   
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1. INTRODUÇÃO  

As fontes de energia, renováveis e não renováveis, impulsionam o crescimento 

econômico dos países, das empresas e famílias, crescimento que nem sempre resulta em 

desenvolvimento. Conciliar o fator socioeconômico com o socioambiental não é tarefa fácil. No 

século XX predominou o uso de energias não renováveis dos combustíveis fósseis, petróleo e 

carvão mineral (Saraiva et al. 2014), que promovem maiores riscos ambientais. Entretanto, as 

fontes de energias renováveis, ditas limpas, também geram impactos ambientais dependendo da 

forma de utilização desses recursos. Pela crise do petróleo, e não pelos danos ambientais, as 

fontes de energia renováveis surgiram como alternativa para alavancar a economia dos diversos 

países no mundo globalizado. 

No Brasil 76,9% da energia elétrica utilizada é hidráulica, seguida por térmica (19,6%), 

nuclear (2,7%) e eólica (0,9%), o que diferencia a infraestrutura necessária é a matéria-prima 

utilizada no processo e alguns detalhes (Saraiva et al. 2014). Esses dados demonstram como a 

posição geográfica do país e suas riquezas naturais, como possuir a maior bacia hidrográfica do 

mundo, favorecem a implantação desse tipo de matriz energética. As contribuições são 

indiscutíveis, promoção de crescimento econômico, estímulo ao consumo, dentre outros. Mas, 

qual o preço dessas contribuições? Que impactos socioambientais decorrem da construção de 

uma hidrelétrica? 

Lisboa (2009) afirma que o processo de aprovação para a construção de hidrelétricas no 

Brasil sofre pressão do setor econômico e, por conta disso, costumam apresentar irregularidades, 

vide Balbina, Belo Monte, Jirau e Xingu. O poder econômico precisa de muita energia, porém o 

valor agregado para as populações do entorno das hidrelétricas é quase nulo, poucas são 

beneficiadas, a rigor há muitos malefícios como perda de biodiversidade, proliferação de doenças 

de vetor hídrico, deslocamento de populações tradicionais, perda de saberes e topofilia etc., sendo 

uma parcela considerável desse esforço despendida na exportação dos produtos beneficiários 

dessa energia. “Boa parte das commodities são energo-intensivas, como é o caso dos minérios, 

metais e celulose, requerendo um aumento significativo na geração e distribuição de energia para 

a sua produção” (Lisboa, 2009, 232). 
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Se o Estado brasileiro contribui para a injustiça social autorizando grandes obras da 

iniciativa privada e sendo, ele próprio, responsável pela construção de obras com alto impacto 

socioambiental, cabe às instituições estatais o dever de desenvolver mecanismos de defesa do 

bem maior de uma sociedade: a vida de todas as espécies, sejam humanos ou não humanos, todos 

têm direito à vida. Nesse sentido, “se a esfera do produzir invadiu o espaço do agir essencial, 

então a moralidade deve invadir a esfera do produzir, da qual ela se mantinha afastada 

anteriormente, e deve fazê-lo na forma de política pública” (Jonas: 2006,44).  

Tanto o Estado como grande parte população brasileira já estão relativamente 

sensibilizados para a problemática ambiental, do mesmo modo, já poderiam ter conhecimento e 

competência para desenvolver ações responsáveis na relação com o ambiente e não aceitar 

passivamente a intromissão, seja do Estado ou da iniciativa privada, no direito à vida das diversas 

espécies ameaçadas pelo uso da técnica e da tecnologia que impactam o ambiente. Desse modo, a 

ética ambiental e a educação ambiental representam a contraproposta para o pensar e agir 

responsável e cuidadoso. 

 

1.1. ÉTICA ECOCÊNTRICA 

 

Atualmente, na chamada pós-modernidade, segundo Bauman (1997), há ambivalência 

no ato moral. Dificilmente as escolhas fogem de ambiguidades, “raramente atos morais podem 

trazer completa satisfação” (Bauman, 1997, p.17) por ser a moralidade aporética. Assim, o meio 

utilizado para minimizar os efeitos dessa ambivalência é transferir para o Outro, as leis e o 

Estado, a responsabilidade de normatizar e definir regras para o agir e fugir da responsabilidade. 

O problema ocorre quando esse Outro não desenvolve a moralidade para a qual está revestido de 

autoridade. Além desse fator controverso, vigora a adiaforização, uma insensibilidade moral 

(Bauman & Donskis, 2014) que se apresenta através da injustiça ambiental e pelo racismo 

ambiental, sobretudo quanto às comunidades indígenas tradicionais na Amazônia Brasileira. 

Como desenvolver uma ética que promova uma vida boa sem prejuízo dos seres vivos e dos 

recursos bióticos e abióticos?   

A resposta a essa pergunta pode estar na ética ambiental. Considerando que as quatro 

questões mais críticas que os humanos enfrentam atualmente são: paz, população, 

desenvolvimento e meio ambiente (Rolston, 2007) é relevante e inevitável que soluções sejam 
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encontradas para a questão ambiental e se as respostas podem vir da ética, a ética ambiental que 

“consiste na teoria e prática sobre preocupação apropriada com valores e deveres em relação ao 

mundo natural” (Rolston, 2007), seria o caminho. Mas, o que difere a ética da ética ambiental? A 

ética diz respeito a pessoas relacionando-se com pessoas em respeito, justiça, harmonia e 

cooperação, a ética ambiental parte de preocupações humanas com a qualidade ambiental, a ética 

existe para ordenar ações humanas e regular seu poder de agir (Jonas, 2014).   

Guattari, Boff e Jonas nos apontam caminhos para o desenvolvimento de uma ética 

ambiental que promova uma relação harmoniosa entre homem e recursos naturais. A ecosofia 

proposta por Guatarri (2001) pretende responder à crise ecológica pela escala planetária com uma 

condição política, social e cultural. A partir do estudo da inter-relação das três ecologias: do meio 

ambiente, das relações sociais e da subjetividade humana. A implementação de uma hidrelétrica 

em local inapropriado, como o caso da Hidrelétrica de Balbina (AM), reforça a necessidade de 

conjugação das três ecologias propostas por Guatarri, porque revela a necessidade de pensar as 

relações sociais perdidas no tempo e no espaço, a subjetivação pelos saberes perdidos das 

populações tradicionais e a perda da biodiversidade como fator proeminentemente ambiental.  

Boff (2003) parte do pressuposto de que tudo que existe merece existir e tudo que vive 

merece viver, desse modo, “temos que ser sensíveis uns aos outros em todas as nossas atividades 

e respeitadores dos demais seres da natureza” (Boff, 2008). Para isso é necessário desenvolver a 

ética do cuidado que assume uma dupla função: de prevenção de danos futuros e de regeneração 

de danos passados. Assim, o justo equilíbrio entre a utilização dos recursos da terra e a 

preservação para as próximas gerações será efetivado. É legítima a construção de hidrelétricas, 

porém a quem vai interessar e como serão resolvidas as desapropriações e os deslocamentos 

devem ser considerados para que o maior valor seja o moral e não o econômico.  

Jonas (2014) destaca que as éticas tradicionais privilegiaram a imediaticidade, a 

simultaneidade, o aqui e agora, a natureza não era objeto da responsabilidade humana. “O 

universo moral consiste nos contemporâneos, e o seu horizonte futuro limita-se à extensão 

previsível do tempo de suas vidas” (Jonas: 2014, 36). Com a inclusão da técnica e suas 

consequências o agir humano tem o dever de exigir uma nova ética, a ética da responsabilidade 

de longo alcance, para ordenar as ações e regular o poder de agir. A ética da responsabilidade 

rompe com o imediatismo e introduz o pensar a longo prazo, sem esperar reciprocidade, logo, o 

imperativo categórico de Jonas (2014) precisa ser observado: “age de tal forma que os efeitos de 
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tua ação não sejam destrutíveis para a possibilidade futura de uma tal vida” (Jonas, 2014, 47).  O 

imperativo categórico associado a heurística do medo proposta por Jonas viabilizam, às gerações 

futuras, o acesso aos recursos naturais do presente. 

Esses três pensadores apresentam caminhos a serem percorridos pelos que buscam a 

sustentabilidade. Nesse processo surge a figura do educador. Aos profissionais da educação não 

há escolha, como agentes do estado e como formadores de opinião e educadores devem, por força 

de lei e por dever moral, apropriar-se desses mecanismos e pôr em prática o ensino dos valores 

que promovam a sustentabilidade, considerando o desenvolvimento moral de cada aluno. 

 

1.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Considerando que os princípios éticos que vigoram atualmente são opostos daquilo que 

precisamos e que os paradigmas éticos mudam muito lentamente, o tempo para desenvolvermos 

uma ética ambiental é muito curto (Singer, 2006). A ética que vigora é antropocêntrica, visa o 

bem-estar do homem apenas, sem contabilizar os danos que esse homem provoca no seu habitat. 

A ecosofia, a ética do cuidado e a ética da responsabilidade coadunam com uma ética 

ecocêntrica, que requer respeito apropriado por todas as coisas vivas, não só pela vida humana, 

ou animal, mas por todos indistintamente (Rolston, 2007), por seu valor intrínseco. Para 

estabelecer o ecocentrismo a educação ambiental terá uma difícil tarefa de romper com o 

paradigma atual cartesiano e implementar o respeito às diversas formas de vida, a partir da 

relação do sujeito moral com a realidade concreta.  

A Educação Ambiental (EA) como temática transversal, mais que sensibilizar, deve 

atentar para outras metas como: desenvolver a compreensão ambiental, a responsabilidade 

ambiental, a competência ambiental e a cidadania ambiental (Higuchi & Azevedo, 2004). Assim, 

o fim da EA é consolidar nos educandos uma mobilização tal que impulsione comportamentos 

pró-ecológicos e engajamento em práticas ecologicamente corretas.   Sauvé (2005) apresenta a 

corrente ético/moral na EA segundo a qual o educador busca desenvolver a prática dos valores 

morais no educando para uma relação pessoa-ambiente harmoniosa utilizando-se, por exemplo, 

de dilemas morais que pressupõem escolhas com impactos menos prejudiciais ao ambiente.  

Carvalho (2012) defende uma EA crítica que seja capaz de transitar pelos múltiplos 

saberes, do científico ao popular, para a promoção de conhecimentos híbridos que impulsionam a 
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interdisciplinaridade e o diálogo de saberes capazes de promover a efervescência no cotidiano 

escolar, rompendo com a rigidez dos saberes compartimentalizados da herança positivista 

presente nos currículos escolares. Mais que reproduzir conhecimentos, ditar regrar ou impor 

limites, a EA busca formar um sujeito ecológico com cidadania ambiental, ecologicamente 

engajado, que pense eticamente nas escolhas que fará e que tenha um olhar crítico-reflexivo na 

sua relação consigo, com os outros e com o meio natural.  

Os educadores, como agentes do Estado, podem e precisam surgir como reação ao agir 

ilegítimo do Estado quando este pesa a balança para o valor econômico a despeito dos impactos 

causados pela falta do agir ético na relação com o ambiente. Como formador de opinião e 

multiplicador de saberes, o educador pode contribuir para a construção do sujeito ecológico, 

capaz de desenvolver atitudes pró-ecológicas nos diferentes meios em que transitar. 

 

2. METODOLOGIA  

 

 Tipo de pesquisa: A abordagem teórica desta pesquisa assentou-se na 

fenomenologia (Merleau-Ponty, 1999) que descreve a realidade de maneira pura, colocando-a 

antes de toda crença para analisar e explorar o dado simplesmente. Analisou-se não o factual, mas 

a consciência sobre o fato que tem na percepção o encontro do sujeito com o objeto e que se 

fundem. 

 Coleta de dados: Quanto aos objetivos, a pesquisa foi qualitativa-descritiva; a 

técnica utilizada para a coleta de dados foi questionário para os dados sociodemográficos e 

entrevista semiestruturada na apresentação de um dilema ecológico hipotético, no qual os 

pesquisados analisaram o seguinte enunciado: Uma cidade na Amazônia está enfrentando 

problemas para se desenvolver por falta de energia elétrica. Um projeto de construção de uma 

grande hidrelétrica aproveitou os rios da região e resolveu totalmente o problema da escassez de 

energia. Acontece que para fazer o reservatório de água para a barragem foi inundada uma grande 

área de terras que prejudicou a vida de animais e plantas que estavam lá. Além disso, as aldeias 

de índios que lá vivem há muito tempo tiveram que mudar da localidade em que estavam e onde 

estavam acostumados a viver há muitos anos. O que você acha dessa solução encontrada para o 

problema de energia?     
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 Amostra: O universo de estudantes é composto por 38 meninas e 34 meninos, 72 

no total, do 6º aos 9º anos, com idade entre 10 e 18 anos. Os pesquisados são em sua maioria 

cristãos evangélicos e estão conectados às redes sociais. Os dados foram coletados no período de 

novembro a dezembro de 2014.  

 Análise de dados: Quanto à análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo 

(Bardin, 1977). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a aplicação do dilema ecológico, os estudantes apresentaram uma solução para a 

problemática - a falta de energia na cidade versus impactos ambientais causados pela construção 

de uma hidrelétrica, e avaliaram a viabilidade socioambiental da construção dessa hidrelétrica, 

justificando a avaliação. A figura 1 apresenta a quantidade de adolescentes que não soube 

responder e que concordou, ou não, com a construção da hidrelétrica.    

 

Figura 1. Distribuição dos adolescentes quanto a construção de hidrelétrica na Amazônia. 

 

Fonte: As autoras (2015). 

 

A maioria dos entrevistados não concorda com a construção de uma hidrelétrica que 

poderia causar danos ao ecossistema. Dos 72 adolescentes, 46 (64%) não concordam com a 

construção da hidrelétrica, 25 (35%) aprovaram a implementação da matriz energética e apenas 1 

estudante não soube responder. O segundo passo na análise desses dados foi entender que solução 

seria dada para a vida humana e não humana se a hidrelétrica fosse construída. O quadro 1 
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apresenta as soluções encontradas pelos adolescentes contrários a construção da hidrelétrica.  O 

quadro 2 apresenta as soluções encontradas pelos adolescentes favoráveis à construção da 

hidrelétrica.   

Quadro 1 – Soluções apresentadas para a não construção de hidrelétrica na Amazônia. 

Citações Soluções 

13 Energia solar 

10 Reduzir o consumo de energia 

6 Construir uma hidrelétrica em outro local 

6 Energia eólica 

5 Construir uma hidrelétrica menor 

4 Acostumar-se com pouca energia 

2 Não fazer ‘gato’ na cidade 

1 Alugar geradores 

1 Pegar energia de outro local 

1 Usar biogás 

1 Deveria ter planejado antes 

1 Viver como antigamente 

1 Falar com o ‘homem’ que comanda tudo 

1 Usar tecnologia não prejudicial ao ecossistema 

1 Biomassa 

1 Usar outra alternativa 

4 
Não solução, mas não concorda com a construção 

da hidrelétrica 

Fonte: As autoras. (2015) 
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Quadro 2. Soluções apresentadas para a construção de hidrelétrica na Amazônia. 

 

Citações Soluções 

11 Transportar os índios para outros locais 

6 Mudar os animais para outros locais 

5 Suprir a carência de energia da cidade 

2 Levar os animais para zoológicos 

1 Derrubar as árvores 

1 Fazer uma reserva ambiental 

1 Reduzir o espaço dos animais 

7 
Não deu solução, mas concorda com a construção 

da hidrelétrica 

Fonte: As autoras. (2015) 

 

 Os estudantes que optaram pela não construção da hidrelétrica apresentaram 

argumentos ecocêntricos (Raymundo 2015). As pessoas ecocêntricas consideram que a natureza é 

um bem valioso em si mesmo e que tem direito a ser protegida. Cerca de 35% apresentaram, 

como alternativa à construção da hidrelétrica, energias menos prejudiciais aos indígenas, aos 

animais e à floresta, como a energia solar, eólica, biogás e biomassa.  Salta aos olhos 

positivamente os 29% que destacaram que a mudança de comportamento dos humanos que vivem 

na cidade deve ser estimulada, através da redução do consumo de energia (17%), ou 

acostumando-se com a energia disponível (7%), não fazendo ‘gato’ (3%) ou ainda vivendo como 

antigamente (2%).  

Desenvolver comportamentos ecológicos, definido como conjunto de ações intencionais 

que resultam em proteção à biodiversidade, pode ser considerado um tipo de comportamento 

altruísta, que se preocupa com o meio ambiente através do uso dos recursos de maneira 

sustentável (Pato & Campos, 2011). 

Por outro lado, os 35% dos adolescentes que defenderam a construção da hidrelétrica 

apresentaram argumentos eminentemente antropocêntricos. Desse total, aproximadamente 55% 

apresentaram a transferência dos indígenas e dos animais de seu espaço para outros locais, sem 
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ponderar sobre de que forma se daria essa transferência ou se esses seres poderiam se adaptar em 

outro local. Outros 15% foram mais específicos e disseram que a cidade precisa de energia 

suficiente para que os alimentos sejam conservados, por exemplo. Há quem destacasse, inclusive, 

que os eletrodomésticos precisam de muita energia. Sabendo que o processo de desenvolvimento 

e maturação desses adolescentes está em curso, não cabe aqui nenhuma recriminação que os 

considere insensíveis às demandas ambientais. 

 

3. CONCLUSÕES  

 

A educação ambiental é desenvolvida nos espaços formais e não-formais através da 

sensibilização, produção de conhecimentos e habilidades para que o ser que detém a capacidade 

do raciocínio moral, o humano, aja moralmente na relação com o ambiente. Essa pesquisa trouxe 

à tona que, por mais que na raiz da problemática ambiental estão as ações antrópicas e que, por 

isso, deve ser estimulada a ética ambiental, segundo a qual é permitido viver e deixar viver, os 

adolescentes pesquisados ainda estão no nível bem inicial quanto ao conhecimento das matrizes 

energéticas e seus impactos, no modus vivendi dos indígenas e nos diversos tipos de habitat. 

Muitos demonstraram desconhecimento quanto às matrizes energéticas possíveis, outros não 

sabiam que impactos decorrem da implementação de uma hidrelétrica, há quem considerasse a 

vivência harmônica dos indígenas nas cidades e dos animais nos zoológicos. Estimular raciocínio 

moral e o comportamento ecológico perpassa primeiramente pela apropriação de conhecimentos, 

sem o qual as discussões soam no vácuo, para que o sujeito ecológico seja formado e a ética 

ecocêntrica efetivada, isso ultrapassa o ensino da reciclagem, da coleta seletiva e do combate ao 

consumo. 
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RESUMO 

A Convenção Ramsar e a Convenção sobre Diversidade Biológica têm Brasil e Índia como seus 

signatários, os dois países integram o bloco econômico dos países emergentes. O objetivo deste 

trabalho é analisar quais as estratégias adotadas por Brasil e Índia para dar efetividade a essas 

convenções internacionais de direito ambiental. Comparar estratégias de dois países, que 

integram o mesmo bloco econômico, para implementar normas ambientais, contribui para a 

compreensão de suas realidades localizadas e processos específicos de construção social em 

direção à efetividade normativa. Para o estudo de caso múltiplo foram escolhidas duas áreas 

protegidas: uma no Brasil e outra na Índia. Os dados foram obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica, observação participante no campo e entrevistas com 40 lideranças das comunidades 

tradicionais da Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá e 5 representantes de instituições 

atuantes na reserva. Na Reserva da comunidade Kadalundi-Vallikkunnu os dados derivaram de 

levantamento bibliográfico. A criação de áreas protegidas nos dois países constituiu estratégia 

para dar efetividade às convenções de direito internacional ambiental e assim promover a 

conservação do ecossistema manguezal e a valorização das comunidades tradicionais. Embora 

nos dois países a criação de áreas protegidas seja significativo passo para efetivação das normas 

de direito internacional ambiental, é necessário ampliar as oportunidades de participação das 

comunidades tradicionais na gestão dos recursos comuns, inclusive manguezais; assim como é 

preciso ampliar as oportunidades sociais para essas comunidades.  

 

Palavras-chave: Legislação Ambiental. Governança dos Recursos Comuns. Áreas Protegidas.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Direito Ambiental e Urbanístico 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Brasil e Índia obrigaram-se ao cumprimento de duas convenções internacionais que, 

analisadas em conjunto, determinam a proteção de áreas de manguezais e a valorização de 

comunidades tradicionais: A Convenção Ramsar e a Convenção sobre Diversidade Biológica. A 

Convenção Ramsar estabelece diretrizes para conservação das zonas úmidas e prevê a 

cooperação dos países signatários para as que tiverem importância internacional (RAMSAR, 

1971). A Convenção sobre Diversidade Biológica tem como pilares a conservação da diversidade 

biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

oriundos da utilização dos recursos genéticos (CDB, 1992).  

Brasil e Índia integram o bloco econômico conhecido como BRICS, constituído pelos 

países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde que esse bloco foi criado, suas 

atividades têm como meta coordenar reuniões em organismos internacionais e construir uma 

agenda multissetorial entre seus membros. Paralelamente, busca-se o aprofundamento do diálogo 

entre esses países quanto às principais questões da agenda internacional (ITAMARATY, 2015). 

É cediço que as discussões sobre o meio ambiente integram essa agenda e a pesquisa acadêmica 

articulada sobre temas ambientais comuns entre esses países contribui para compreensão de suas 

realidades localizadas e processos específicos de construção social em direção à efetividade 

normativa das citadas convenções internacionais, o que dá suporte à governança dos recursos 

naturais comuns contidos no ecossistema manguezal.  

O objetivo geral do trabalho é analisar quais as estratégias adotadas pelo Brasil e pela 

Índia para dar efetividade às referidas normas internacionais, que buscam assegurar a 

conservação do ecossistema manguezal e a valorização das comunidades tradicionais que vivem 

em seu entorno. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia para este trabalho consistiu na análise de dados secundários e pesquisa de 

campo. Para a realização da pesquisa foram escolhidas duas áreas protegidas em que estão 

inseridos manguezais: a Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no norte do Brasil; e a 

Reserva da Comunidade Kadalundi-Vallikkunnu, no sul da Índia. Os dados da pesquisa foram 
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obtidos pela técnica da observação participante e via entrevistas com os Grupos Focais (Focal 

Groups). Durante o processo de observação participante, foram aplicadas entrevista 

semiestruturadas e as conversas informais com as lideranças. No total, foram entrevistadas 40 

lideranças na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá. Também foram feitas entrevistas 

abertas com 3 representantes dos órgãos do governo e 2 da sociedade civil organizada que 

trabalham naquela reserva. A análise da Reserva da Comunidade Kadalundi-Vallikkunnu foi 

realizada com base em levantamento bibliográfico. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O manguezal é definido pela literatura como tipo único de ecossistema interligado entre 

si e com outros ecossistemas. Está situado em área de transição entre ambientes continentais e 

marinhos das costas tropicais e subtropicais e é habitat para diversos animais, plantas e outros 

organismos (AQUINO, 1987; SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). As plantas de mangue adaptam-

se para lidar com seu ambiente. É reconhecida a capacidade dessas plantas protegerem 

comunidades costeiras das forças destrutivas de tempestades tropicais e tsunamis. Os manguezais 

também mantêm a qualidade da água e regulam o clima pela absorção de poluentes; bem como 

facilitam a saúde dos ecossistemas associados. (VANNUCCI, 2002; SPALDING et al., 2010; 

PNUMA, 2014).  

Estima-se que os serviços ecossistêmicos dos manguezais valem cerca de US$ 33 a 57 

mil anuais por hectare para as economias nacionais dos países em desenvolvimento (PNUMA, 

2014; VO et al., 2012). Contudo, um quinto dos manguezais do mundo foi destruído de 1980 até 

2012 (LAVIEREN et al., 2012, p. 12) 

A caracterização do manguezal como ecossistema interligado, encontrado na natureza, 

em diversas partes do mundo categoriza-o como recurso natural e comum.  O reconhecimento da 

importância desse ecossistema impõe o cumprimento das normas construídas para assegurar a sua 

conservação.  

Na Índia e no Brasil há numerosas comunidades costeiras vivendo em regiões de 

manguezais e utilizando os recursos comuns desse ecossistema (RADHEYSHYAM, 2001; 

VANNUCCI, 2002).  
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Para dar efetividade à Convenção Ramsar e à Convenção sobre Diversidade Biológica e 

minimizar os efeitos da destruição do ecossistema manguezal, Brasil e Índia criaram áreas 

protegidas como estratégia para a conservação de manguezais (KUMAR, 2000; VANNUCCI, 

2003; KATHIRESAN, 2010; HEMA; DEVI, 2012; PANIGRAHI, MOHANTY, 2012; ICMBIO, 

2015).  Nessas áreas protegidas busca-se assegurar o processo de governança interativa, na qual 

as comunidades participam da gestão dos recursos comuns envolvidas com os demais atores 

sociais – estado, sociedade civil, mercado, associações, partidos políticos (JENTOFT, 2007).  A 

governança dos recursos comuns no ecossistema manguezal impõe que o uso e gestão desses 

recursos enfatize também a produção de subsistência, uma vez que esta tem a função de reduzir a 

pobreza e pode ser uma alternativa para famílias pobres (PNUMA, 2014). Assegurar a 

participação das comunidades tradicionais no gerenciamento desses recursos é um passo 

significativo na direção da conservação da natureza. 

Conservar a natureza significa proceder o uso humano de seus recursos de maneira a 

garantir a continuidade da existência dos recursos renováveis e de seus processos ecológicos de 

forma a produzir o maior benefício possível às atuais gerações, mantendo-se o potencial do meio 

ambiente para satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras garantindo-se a 

sobrevivência dos seres vivos geral (BRASIL, 2000). Trata-se, portanto, de gerenciamento dos 

recursos comuns. Sobre esse tema Ostrom (2000) considerou a possibilidade de variação de 

desempenho dos grupos, sugerindo alternativas à necessidade de gerenciar os recursos comuns, 

tais como: (a) definir claramente as regras que delimitem a quem cabe a utilização dos recursos 

comuns e em que medida isso pode ser feito; (b) estabelecer regras que fixem benefícios e outras 

que fixem custos para utilização desses recursos; (c) formas de arranjos coletivos que viabilizem 

a eleição das regras de funcionamento regular dos recursos; partir do pressuposto de que é 

necessário sancionar o usuário que seja flagrado rompendo as regras repetidamente.  

Por sua vez, Polanyi (1980) destaca a força das instituições para a mudança de 

paradigmas sociais que depende do entretecimento de questões multivariadas, exigindo a inter-

relação de conhecimentos nas áreas da economia, ciências sociais e a análise institucional, em 

especial, tendo em consideração o mercado como tipologia fundamental da lógica que rege as 

relações humanas desde o advento da Revolução Industrial. Ao rechaçar a hipótese de Adam 

Smith de que o homem primitivo sentia predileção por ocupações lucrativas, referido autor 

ressaltou que a economia do homem está submersa em suas relações sociais e que cada passo 
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dirigido à posse de bens materiais objetivos salvaguardar o patrimônio social do indivíduo 

(grupo, categoria).  

Esses aspectos destacados por Ostrom (2002) e Polany (1980) são fundamentais 

compreender de que forma é possível dar efetividade às normas ambientais de proteção ao 

ecossistema manguezal. Para Barroso (2001, p. 85), a efetividade “simboliza a aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. Silva (2004, p. 65) 

nomeia eficácia social para a efetiva obediência à previsão da norma jurídica. Portanto, 

efetividade e eficácia social correspondem à mesma ideia, de percepção da norma a partir da 

adesão social aos seus mandamentos.  

Assim, a efetividade de normas de proteção ao ecossistema manguezais depende da 

adesão das instituições e demais atores sociais às regras de reciprocidade, sistemas de 

participação e identificação com esse ecossistema, tendo em conta as necessidades das futuras 

gerações no que se refere à aquisição dos recursos comuns oriundos dos manguezais. As normas 

jurídicas de proteção a esse ecossistema constituem uma forma de agregar esforços para o escopo 

da conservação. 

No Brasil, a Lei nº 7.661/1988 instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e 

foi regulamentada pelo Decreto 5.300/2004, inserindo os manguezais como parte terrestre da 

zona costeira. O Plano de Gerenciamento Costeiro e seu regulamento estabelecem a partilha da 

responsabilidade do desenvolvimento, gestão e monitoramento da zona costeira entre as unidades 

federativas para integração da zona. Em 2011, foi criado pelo Brasil o Comitê Nacional de Zonas 

Úmidas15 para dar suporte técnico, político e teórico para o cumprimento dos diversos 

compromissos assumidos nas Convenções sobre Diversidade Biológica e de Zonas Úmidas de 

Importância Internacional (Ramsar), bem como os objetivos do Projeto PNUD/BRA/07/G32 

(Manguezais do Brasil). Esse comitê dá suporte à Reserva Mãe Grande de Curuçá, que contém 

manguezais em seu interior e está situada no norte brasileiro, tendo sido criada em 2002 por um 

decreto federal sem número (Figura 1). 

 

 

 

                                                           
15Portaria nº 185, de 31/5/2011. Ministério do Meio Ambiente 
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Figura 1. Mapa da Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá 

 

Fonte: DIAS (2013), a partir de base cartográfica do IBGE 

 

O território da Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá é de 239 Km² e a 

quantidade de usuários estimada em 6.000 pessoas (ICMBIO, 2015). Todo o processo de criação 

incluiu as comunidades tradicionais que participaram das discussões representadas por suas 

lideranças locais. No Brasil, os manguezais são espaços territoriais especialmente protegidos em 

sentido lato, porque declarados como áreas de preservação permanente. Os manguezais situados 

em unidades de conservação, das quais a reserva extrativista é uma espécie, também estão em 

espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito, porque estão em unidade de 

conservação (MILARÉ, 2013). 87% das lideranças entrevistadas reconheciam a importância da 

criação da reserva no município de Curuçá e apontaram medidas de inclusão social significativas 

para os seus usuários, tais como cursos de meliniponicultura, educação e gestão ambiental, 

manejo dos recursos naturais realizados com instituições parceiras, especialmente universidades e 

serviços profissionalizantes. Implantação de projetos de habitação em parceria com o Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária; bem como projetos de transferência de renda (bolsa família e 

bolsa verde) também foram citados como exemplos de ações que asseguraram direitos das 

comunidades na reserva. 

Na Índia, o Costal Regulation Zone foi formalmente introduzido em 1991 e apresenta  

quadro institucional de apoio legislativo, administrativo e processual – Manguezais estão 
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classificados na Costal Regulation Zona 1 - Áreas ecologicamente sensíveis e importantes, tais 

como parques parques nacionais/marinhos, santuários, reserva de florestas, habitats dos animais 

selvagens, manguezais, recifes de corais/coral, áreas próximas a reprodução e desova motivos de 

peixes e outra vida marinha, áreas de áreas de beleza/historicamente/património naturais 

excepcionais, áreas ricas em diversidade genética, áreas susceptíveis de ser inundado devido ao 

aumento do nível do mar, resultantes de aquecimento global. Outras áreas podem ser declaradas 

pelo Governo Central ou as autoridades em questão o nível do território do estado/União 

(PANIGRAHI; MOHANTY, 2012). 

A Reserva de Kadalundi-Vallikkunnu foi a primeira a declarar seus manguezais como 

reserva da comunidade. Essa reserva foi formalmente criada pelo Costal Regulation Zone – CRZ 

nº 1, em 2007, e está localizada no sul indiano, no Estado de Kerala (Figura 2).  

 

Figura 2. Mapa da Reserva Kadalundi-Vallikkunnu. 

 

Fonte: HEMA; DEVI, 2012  

 

A referida reserva indiana possui território de 25 Km² e cerca de 22.853 usuários. O 

levantamento bibliográfico aponta projetos de educação e transferência de renda significativos 

nessa reserva. Apesar da criação ter sido formalizada por um instrumento jurídico, o processo de 
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criação da reserva da comunidade foi realizado com a participação da comunidade nas discussões 

de criação (HEMA; DEVI, 2012; RAHEES, KIRAN, VISHAL, 2014).  

O ponto comum entre as duas reservas é a existência de normas assegurando às 

populações tradicionais o direito ao uso sustentável e o gerenciamento compartilhado das 

reservas e seus recursos comuns pelas populações tradicionais com instituições estatais. 

De fato, a participação das comunidades tradicionais no processo de criação foi 

assegurada. Entretanto, nas duas áreas protegidas é a crítica ao sistema de participação das 

comunidades tradicionais nessas reservas, uma vez que muitas vezes essa participação não é 

assegurada de forma adequada às necessidades das comunidades e há situações em que as 

decisões dos conselhos não são respeitadas pelas instituições estatais. A corrupção e a falta de 

transparência em relação a aplicação dos recursos financeiros destinados para as duas reservas 

foram apontadas como entraves à implementação dos compromissos internacionalmente 

assumidos pelos dois países nas reservas estudas. 

Quanto às normas, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro não inseriu em seu 

texto as populações tradicionais como corresponsáveis pelo gerenciamento costeiro e há muitas 

outras leis que tratam de manguezais no Brasil, como o Código Florestal, mas essas leis esparsas 

dificultam o entendimento das normas que regem o tema e, portanto, sua aplicação no Brasil. 

Quanto ao Costal Zone Regulation, a principal crítica é quanto à quantidade de emendas que 

também dificultam sua aplicação (PANIGRAHI, MOHANTY, 2012). 

Ocorre que tanto na Índia quanto no Brasil as demandas de mercado acabam 

prevalecendo sobre a necessidade de conservação nas áreas protegidas estudadas. Apesar das 

normas de proteção, é possível constatar que as instituições construídas nessas áreas nem sempre 

impedem a construção de obras impactantes em áreas de manguezais, super exploração de 

recursos naturais entre outras atividades prejudiciais ao ecossistema e comunidades em seu 

entorno (KUMAR, 2000; VANNUCCI, 2003; KATHIRESAN, 2010; HEMA; DEVI, 2012; 

PANIGRAHI, MOHANTY, 2012; BATISTA; SIMONIAN, 2013). Nos dois países nota-se a 

necessidade de maior empoderamento das comunidades tradicionais e respeito às ponderações de 

seus membros quanto ao uso dos recursos comuns. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A internalização das convenções internacionais que versam sobre a conservação do 

ecossistema manguezal e valorização das comunidades internacionais por Índia e Brasil 

significou um passo relevante na direção da conservação. A criação de áreas protegidas nesses 

países é dar efetividade às normas de direito internacional no âmbito desses países. Contudo, em 

que pese a importância do ordenamento territorial e do reconhecimento normativo do valor 

inestimável das comunidades tradicionais para conservação ambiental, a efetiva participação dos 

usuários das áreas protegidas precisa ser garantida de fato, nas práticas cotidianas de gestão, a fim 

de que as normas jurídicas de proteção ambiental ao ecossistema manguezal, construídas ao 

longo de décadas, alcancem o objetivo da conservação. Ainda assim, é inegável que a criação das 

reservas representou benefícios para as comunidades tradicionais nos dois países. 
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RESUMO  

 

Este trabalho objetivou avaliar, pela análise da curva de retenção de água do solo, de atributos 

físicos de fácil determinação e Índice S, a qualidade física de um LVdf sob diferentes sistemas de 

manejo. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 4 manejos (mata 

nativa, milho, café e eucalipto) e 5 repetições, totalizando 20 amostras. Para obtenção das curvas 

de retenção de água do solo (CRA), as amostras com estrutura preservada foram preparadas e 

submetidas aos potenciais de -2, -4 e -6 kPa nas unidades de sucção, e aos potenciais de -10, -33, 

-100, -500 e -1500 kPa nas câmaras de Richards. A partir das CRA foram calculados os atributos 

indicadores da qualidade física do solo: macro e microporosidade, porosidade total e Índice S. A 

densidade do solo (Ds) foi determinada pela metodologia do anel volumétrico. Nas condições 

deste trabalho, as CRA, a Ds e a porosidade demonstraram serem bons indicadores da qualidade 

física, mas o Índice S não apresentou sensibilidade no diagnóstico das modificações estruturais 

decorrentes do uso e manejo do solo. A Ds influenciou a retenção de água dos solos manejados 

com milho, café e eucalipto.  

 

Palavras-chave: Água disponível. Densidade do solo. Estrutura do solo. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

A retenção de água no solo ocorre devido a fenômenos de capilaridade e adsorção, sendo 

que a capilaridade atua na retenção de água do solo na faixa de baixa tensão, quando os poros de 

menor diâmetro se apresentam razoavelmente cheios de água. Quando o solo seca, os poros vão 

esvaziando e filmes de água recobrem as partículas sólidas. Nestas condições, o fenômeno de 

adsorção passa a dominar a retenção de água (FERREIRA & DIAS JÚNIOR, 2001; CARDUCCI 

et al., 2011). 

Vários fatores afetam a retenção da água em um solo. O principal deles é a textura, que 

diretamente determina a área de contato entre as partículas sólidas e a água e as proporções de 

poros de diferentes tamanhos. A estrutura afeta a retenção de água, ao determinar o arranjo das 

partículas que, por sua vez, determinam a distribuição de poros por tamanho (CARDUCCI et al., 

2011; CARDUCCI et al., 2013). 

A curva de retenção da água do solo é representada graficamente pela relação entre a 

energia de retenção de água (potencial matricial, em escala logarítma, log Ψm) e o conteúdo de 

água retida (U, g g-1; θ, m3 m-3). É um indicador físico valioso para o diagnóstico da qualidade do 

solo. A partir dos estudos da curva de retenção de água é possível estimar outros atributos do solo 

como a porosidade drenável (Avanzi et al., 2011), capacidade de campo (CC) (Andrade e Stone, 

2011), ponto de murcha permanente (PMP) (CARDUCCI et al., 2011; CARDUCCI et al., 2013), 

água disponível e armazenamento de água no solo (SERAFIM et al., 2013), condutividade 

hidráulica não-saturada (Andrade e Stone, 2009a; Andrade e Stone, 2009b) e Índice S (DEXTER, 

2004A; ANDRADE et al., 2013).  

Cabe ressaltar que o conhecimento da curva de retenção de água do solo torna-se 

fundamental em estudos do comportamento compressivo e trafegabilidade dos solos agrícolas, 

uma vez que, para a mesma condição de manejo, o conteúdo de água no solo é um dos fatores 

que governa a quantidade de deformação que irá ocorrer (SEVERIANO et al., 2013). 

As curvas de retenção de água também vêm sendo utilizadas para fins de avaliação da 

qualidade física dos solos por meio de um único parâmetro. Dexter (2004a,b,c) desenvolveu o 

cálculo do índice S, definido como a inclinação da curva de retenção de água no solo no seu 

ponto de inflexão. Segundo este autor o valor limite para índice S em solo com qualidade 
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estrutural deve ser aproximadamente 0,035, salientando ainda que valores de S < 0,020 indicam 

predomínio de porosidade textural, o que está associado a piores condições físicas do solo. 

Andrade e Stone (2009a) verificaram que para as condições de solos do cerrado 

brasileiro, o índice S é altamente correlacionado com a densidade do solo, porosidade total e 

macroporosidade, mostrando tratar-se de um indicador adequado da qualidade física de solos. 

Entretanto, recentemente, o Índice S vem sofrendo criticas de pesquisadores como van Lier 

(2012), que em seus trabalhos, vem levantando algumas polêmicas com relação ao emprego deste 

parâmetro em estudos de qualidade de solos no Brasil.  

Segundo van Lier (2012), pesquisadores brasileiros vêm empregando a ferramenta de 

maneira inadequada, principalmente, quando comparam os valores obtidos em solos tropicais aos 

determinados por Dexter (2004a) em solos da Polônia. Ainda, de acordo com este autor, o índice 

S representa a mesma condição que indicadores de mais fácil determinação, como porosidade e 

densidade do solo, e tem sua determinação matemática enviesada, por ser dependente do 

parâmetro n, que é diretamente influenciado pelos conteúdos de água na saturação (USat) e no 

ponto de murcha permanente (URes = PMP). Como as metodologias de determinação do PMP 

(Câmara de Richars ou WP4), bem como o software (SWRC ou RETEC) e a restrição utilizada 

para o ajuste das CRA nem sempre são explícitos, as bases literárias existentes podem não 

permitir determinadas comparações (MAIA, 2011).  

Diante o exposto, fica claro que a análise de um único atributo físico do solo nem 

sempre é suficiente para a fiel representação de sua qualidade física e da relação desta com o 

desenvolvimento das plantas, devido à interdependência existente entre as variáveis. Desta forma, 

este trabalho objetivou avaliar, pela análise da curva de retenção, de atributos físicos de fácil 

determinação e Índice S, a qualidade física de um LVdf sob diferentes sistemas de manejo. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As análises foram realizadas no laboratório de Física do Solo do Departamento de 

Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras. Foram coletadas amostras indeformadas nas 

camadas superficiais (0,05 m) de um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) sobre diferentes 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

581 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

sistemas de manejo. Para tanto, utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado 

(DIC) com 4 manejos (mata, milho, café e eucalipto) e 5 repetições, totalizando 20 amostras. 

Para a determinação da curva característica de retenção de água as amostras 

indeformadas foram preparadas. No laboratório ajustou-se o solo, com auxílio de facas ao volume 

exato do anel. Em seguida, os cilindros tiveram as bases forradas com tecidos de Nylon presos 

por um elástico de borracha. Todo conjunto (Cilindro, Nylon e elástico de borracha) foi 

previamente pesado para a obtenção da tara a ser descontada posteriormente. Depois, as amostras 

foram colocadas em bandejas,aumentando gradativamente as lâminas de água destilada visando o 

umedecimento por capilaridade, até a saturação completa das amostras. Posteriormente, foram 

retiradas da bandeja e pesadas obtendo-se neste momento o volume de água correspondente a 

umidade de saturação (equivalente a porosidade total determinada). Na sequencia as amostras 

foram encaminhadas para as unidades de sucção, e em funis de Buchner, foram submetidas aos 

potenciais matriciais de -2, -4 e -6 kPa. Para determinação dos conteúdos de água em potenciais 

mais negativos, -10, -33, -100, -500 e -1500 kPa utilizou-se as Câmaras de Richard. Após 

equilíbrio das amostras nos respectivos potenciais matriciais, as mesmas foram acondicionadas 

em estufa a 105º até alcançarem peso seco constante. Calculou-se a umidade gravimétrica 

correspondente a cada potencial matricial. Com os dados obtidos foram ajustadas curvas de 

retenção de água (CRA) para cada repetição de cada manejo de solo amostrado. As curvas de 

retenção de água foram ajustadas empregando-se o modelo de Van Genuchten (1980) conforme 

equação 1, mediante o software SWRC (Neto et al., 2001). 

 

eq.(1) 

Onde:  

U é o conteúdo de água gravimétrico no solo (g g-1);  

h é o módulo do potencial ou tensão de água no solo (kPa);  

U sat é o conteúdo de água gravimétrico na amostra saturada (g g-1); 

U res o conteúdo de água gravimétrico (g g-1) no potencial matricial -1500 kPa;  

m, n, α os parâmetros empíricos de ajuste do modelo.  
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No cálculo do parâmetro S (eq.2) seguiram-se as recomendações de Dexter (2004a): a 

umidade do solo foi expressa em g g-1, e durante os ajustes das CRA, aplicou-se a restrição m = 

1-1/n (Reynolds et al., 2009). 

 

S = -n(Usat - Ures) [1+1/m]-(1+m)  eq.(2) 

Onde: 

S = valor da inclinação da CRA no seu ponto de inflexão; 

U res = conteúdo de água gravimétrico residual (g g-1); 

U sat = conteúdo de água gravimétrico saturado (g g-1) 

m, n = parâmetros empíricos da equação 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Scott-Knott (5%) com auxílio do programa computacional Sisvar (Ferreira, 2011) e gráficos 

foram plotados no Microsoft Excel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os atributos físicos Ds, Macro, Micro e PT permitiram identificar as influências dos 

sistemas de manejo sob a qualidade física do LVdf. Porém, corroborando com van Lier (2012), o 

índice S não apresentou sensibilidade no diagnóstico das modificações estruturais decorrentes do 

uso e manejo do solo (Tabela 1).  

Matias et al.(2009), avaliando a qualidade física de um Latossolo Vermelho eutrófico 

sob pastagem, milho e mata nativa, identificaram, alterações estruturais significativas decorrentes 

do uso e manejo do solo quando utilizaram como ferramentas diagnóstico a  Ds e Macro. 

Os valores de capacidade de campo (CC) e ponto de murcha permanente (PMP) podem 

aumentar com a Ds, conforme foi observado por Blainski et al.(2009) ao estudar solos de 

diferentes mineralogias e classes texturais. Desta forma, o fato do manejo milho ter apresentado 

Micro (equivalente a CC, Oliveira et al., 2004) semelhante a mata, deve estar relacionado ao 

aumento de Ds, e consequentemente de microporos que retêm água em potenciais matriciais 

inferiores a -1500 kPa (Carducci et al., 2011). 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

583 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

Tabela 1. Valores médios para densidade (Ds), macroporosidade (Macro), microporosidade (Micro), 

porosidade total determinada (PT), e Índice S em LVdf sobre diferentes usos. 

MANEJO Ds** Macro** Micro*** PT*** Índice S 
g cm-3 ..........................g g-1....................... 

 MATA                                    0,87 b 0,32 a 0,41 a 0,73 a 0,093 a 
EUCALIPTO                               0,97 a 0,23 b 0,38 b 0,61 b 0,092 a 
MILHO                                   0,99 a 0,18 b 0,44 a 0,61 b 0,085 a 
CAFÉ 1,02 a 0,20 b 0,39 b 0,58 b 0,092 a 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, teste de Scott-Knott (5%).** (P< 

0,01); *** (P < 0,001). 

Fonte: Silva et al.(2015) 

 

Nos manejos em estudo os valores da macro (Tabela 1) foram superiores ao valor 

considerado crítico (0,10 m3 m-3) para o desenvolvimento das plantas (Andrade e Stone, 2009a). 

A elevada macroporosidade do solo encontrada na mata nativa pode estar relacionada á uma 

maior massa radicular proporcionada pela vegetação, e possíveis canais (bioporos) resultantes da 

decomposição e renovação dessas raízes (Lima et al., 2012), somada a intensa atividade biológica 

da mesofauna, os elevados teores de carbono orgânico, os acúmulos de materiais e as boas 

propriedades de agregação que este ambiente não antropizado naturalmente apresenta (Wendling 

et al., 2012; Matias et al., 2009). 

Os valores de índice S em todos os manejos foram superiores a 0,045, que é o valor 

mínimo preconizado por Andrade e Stone (2009a) como limite crítico para a boa qualidade de 

solos de cerrado (Tabela 1). Esses resultados corroboram com os encontrados por Silva et 

al.(2012); que em seus estudos, também determinaram valores de S superiores àquele indicado 

por Dexter (2004a,b,c), associando a boa qualidade estrutural do solo.  

Salienta-se que para Dexter (2004a,b,c) os valores de S > 0,035 são um indicativo de 

melhor distribuição de poros no solo, o que consequentemente está associado a uma menor 

restrição física para o crescimento das raízes das plantas, quer seja por aeração, restrição 

mecânica ou por características de retenção de água.  

 As CRA do solo para os sistemas de manejo avaliados obtidas pelo modelo de van 

Genuchten (1980), estão apresentadas na Figura 1. Conforme recomendação de Maia (2011) cabe 

ressaltar que para a construção das CRA foram utilizadas amostras indeformadas e que somente o 

resultado foi expresso em unidade de peso (g g-1), o que não compromete as discussões a respeito 

da influência da estrutura na retenção de água no solo estudado. 
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Figura 1. Curvas de retenção de água para os diferentes manejos em LVdf. 
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Fonte: Silva et al.(2015) 

 

A acentuada inclinação das curvas indica um decréscimo abrupto no conteúdo de água, 

decorrente das características intrínsecas do LVdf, que apresenta estrutura granular e duas classes 

de poros distintas, sendo uma formada por macroporos que perde água facilmente em baixas 

tensões e outra por microporos, capaz de reter a água fortemente (CARDUCCI et al ., 2011, 

CARDUCCI et al., 2013). 

Os diferentes sistemas de manejo do solo alteraram as formas das curvas de retenção de 

água do LVdf (Figura 1). Observou-se que se estabeleceu uma ordem decrescente de retenção de 

água até o 𝛹 -6 kPa, com Mata >Milho = Eucalipto > Café, e estes resultados estão relacionados 

à qualidade física do solo em cada um destes ambientes (Tabela 1), uma vez que nesta faixa, 

predominam os fenômenos de capilaridade que dependem da estrutura do solo. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Nas condições deste trabalho, as CRA, a Ds e a porosidade demonstraram serem bons 

indicadores da qualidade física, mas o Índice S não apresentou sensibilidade no diagnóstico das 

modificações estruturais decorrentes do uso e manejo do solo. 
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RESUMO  

 

Os Brejos de Altitude são áreas de clima diferenciado no interior do semiárido, também 

conhecidos regionalmente como "serras úmidas", por ocuparem primitivamente a maior parte dos 

tabuleiros e das encostas orientais do Nordeste. Partindo dessa premissa, o presente trabalho 

identificar a ação humana no espaço geográfico, considerando os impactos ambientais nas áreas 

de brejos pernambucanos, especificamente o Brejo da Serra do Jardim, em Agrestina-PE, e seus 

Níveis de degradação, possibilitando a formação de um “mosaico da degradação ambiental”. Foi 

realizado um estudo in loco, analisando o ambiente, foco da pesquisa para identificação dos 

impactos, se buscou também construir um mosaico de fotografias visando uma comparação do 

espaço atual com períodos pretéritos. Os resultados obtidos revelaram inúmeros impactos, entre 

eles, desmatamento no interior e na borda da mata, queimadas para limpeza e preparação do solo 

para o plantio, retirada do solo para produção de tijolos, além de impactos em decorrência da 

expansão agropecuária e agrícola. Os dados levantados mostram um avanço significativo da 

degradação ambiental na área, intensificado por ações antrópicas. Em suma, os brejos de altitudes 

são ambientes com alta necessidade de preservação, tendo em vista que são testemunhos de 

paleoclimas e paleoambientes que ocorreram antes do presente (A.P.), exercem importância 

ecológica, por manter o equilíbrio climático e vegetacional local, além de servirem como 

alternativa econômica para muitas pessoas residentes nestas regiões, inclusive, no brejo Serra do 

Jardim. Sendo assim, o Ecoturismo seria uma possibilidade para a busca do equilíbrio 

socioambiental desta paisagem de exceção, fomentando além de sua preservação, a geração de 

renda e a educação ambiental. 

 

Palavras-chave: Brejos de Altitude. Impactos Ambientais. Degradação Ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os brejos de altitude são formações vegetais úmidas e subúmidas, inseridas na região da 

Caatinga de Pernambuco e Paraíba, onde predomina uma vegetação xerófila, típica de ambientes 

semiáridos FALCÃO (2001). Essas ilhas de vegetação possuem característica arbórea e mais 

densa, condicionadas pela orografia, proporcionando um microclima diferenciado da região de 

entorno.  

A floresta típica dos brejos de altitude guarda forte semelhança com a floresta úmida 

litorânea, ocorrendo espécies vegetais e animais comuns a ambos os ecossistemas, por isso, são 

consideradas formações disjuntas de Mata Atlântica. A hipótese mais aceita sobre a origem 

desses ambientes, segundo Tabarelli e Santos (2004), está associada à variações climáticas 

durante o Pleistoceno, entre 2 milhões e 10 mil anos antes do presente (A.P.). Admite-se, que em 

períodos interglaciais, de clima mais úmido, a floresta atlântica teria penetrado nos domínios da 

caatinga. Ao retornar à sua distribuição original, na região costeira, ilhas dessas florestas 

permaneceram em locais de microclima específico. Estas áreas dispõem de grande potencial 

hídrico, vegetação arbórea e microclima atípicos dos espaços em que se encontra inserido.  

A maioria dos Brejos de Altitude de Pernambuco localiza-se no Maciço Planalto da 

Borborema, sendo “parte do sistema orográfico das Ruças em Gravatá e prossegue em uma 

sucessão de brejos contínuos através de Mandacaru, São Miguel, Camocim, Caruaru e 

Agrestina”, (SOBRINHO, 1970), exercendo no estado importante papel no conjunto do relevo, 

na diversificação do clima e nas principais redes de drenagem. Desse modo, grande parte dos rios 

litorâneos possui grandes afluentes nesta região do Agreste, oriundos dos brejos. 

O brejo de Serra do Jardim, se insere em um dos setores mais ameaçados da mata 

atlântica no Brasil, por se incluir com as mesmas características de degradação ambiental sofrida 

atualmente nos Brejos de Altitude, em quase sua totalidade. Segundo Tabarelli e Santos (2004), 

entre os 18.569 Km² de brejos existentes em 1970 no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco, restam apenas 2.626 Km². Em quase meio século, 85% dos brejos de altitude foram 

destruídos, sendo o desmatamento seu principal fator.  

Pelo exposto, este trabalho tem como objetivo contribuir, através da avaliação dos 

impactos ambientais, com os estudos e diagnósticos da atual condição ambiental dos refúgios de 

Mata Atlântica nos Brejos de Altitude, em especial no Brejo de Serra do Jardim, que é importante 
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para a condição climática, hidrográfica e econômica da região do agreste do estado de 

Pernambuco. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Serra do Jardim (Figura 1), um dos componentes do conjunto 

natural dos Brejos de Altitude de Pernambuco, está localizada no município de Agrestina, na 

microrregião do Agreste do estado. Possui em seus enclaves paisagísticos, resquícios de Floresta 

Atlântica, comportando afloramentos de nascentes, o que a torna um refúgio ecológico para a 

fauna e flora local, por ser totalmente controvérsia ao entorno, além de refúgio climático, hídrico 

e econômico para a população local e regional. 

 

Figura 1.Principais brejos de altitude nos estados da Paraíba e Pernambuco. Em destaque a área do 

maciço geomorfológico onde está inserido o Brejo de Serra do Jardim, Agrestina, PE, Brasil. 

 
Fonte: Tabarelli e Santos (2004). 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

O presente estudo pode ser compreendido como uma pesquisa aplicada, por gerar novos 

conhecimentos e auxiliar a um problema específico regional; e qualitativa de caráter 

Exploratório/Bibliográfico, por buscar subjetivamente a interpretação e resolução de fenômenos, 

realizando para isto um estudo bibliográfico cartográfico e de caso. 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado inicialmente, uma revisão em 

literatura pertinente, relacionada à atual condição de degradação e conservação dos brejos de 

altitude. Completando essa etapa, seguiu-se com um levantamento cartográfico, finalizando esta 

fase com de roteiro para trabalho de campo.  

No estudo in loco, foi realizado um amplo levantamento dos impactos ambientais 

inseridos na Serra do Jardim, possibilitando identificar e registrar, por meio de fotografias, as 

atividades que exercem impactos ambientais e que contribuem para degradação deste brejo. Em 

seguida, as informações de campo foram analisadas e os impactos ambientais identificados. Após 

esta etapa, foi realizada uma busca por fotografia pretéritas a área, para um estudo analítico com 

as fotografias atuais, gerando como resultado um mosaico temporal, revelando o nível e avanço 

da degradação ambiental desta unidade de paisagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 IMPACTOS AMBIENTAIS NO BREJO SERRA DO JARDIM  

 

Ao analisar os dados coletados em campo que elucidou o perfil da degradação presente 

no brejo de Serra do Jardim, foi possível identificar os seguintes impactos: desmatamento, 

queimadas, retirada de solo, expansão agropecuária e expansão agrícolas, com processo 

efetivamente acelerados.  

 

3.1.1 IMPACTO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DO DESMATAMENTO 

 

Os estudos realizados em campo demostram um avanço no processo de desmatamento 

da mata (Figura 2 A-B), sendo avaliado um processo muito acelerado em direção as encostas 

mais íngremes, visto que as áreas de entorno já se encontram devastadas. Contudo, foi detectado 
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um desmatamento também no interior da mata, entretanto a madeira não obteve nenhuma 

utilidade, ainda permanecendo no lugar. Esta prática vem sendo constante, possibilitando o 

acesso da pecuária na mata, o que agrava ainda mais a pressão sobre esta. 

 

Figura 2. Aspecto do desmatamento em Serra do Jardim: A – Derrubada de árvores no interior da mata; B 

– Invasão de gado, em virtude de espaços abertos pelo desmatamento. 

 
Fonte: Autores, 2012. 

  

O desmatamento também está presente na borda da mata (Figura 3 A-B), para provável 

expansão agropecuária e também para o uso doméstico como carvão vegetal, sendo este, o que 

menos exerce pressão na área, por ser prática de subsistência dos habitantes locais. 

 

Figuras 3. Aspecto do desmatamento na borda da mata: A – Em áreas de entorno da mata; B – Nas 

proximidades de casas de residentes da área. 

 
 Fonte: Autores, 2012. 

 

3.1.2 IMPACTO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DE TÉCNICAS DE QUEIMADAS 

 

A queimada (Figura 4 A-B) é uma técnica bastante utilizada na região para o preparo do 

solo que antecedente ao plantio, sendo observado sua utilização também na limpeza do solo, 

A B 

A 

B 
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objetivando a expansão da agropecuária, independente da declividade do terreno. Essa técnica 

causa alterações no solo, expondo-os a intempéries, o que facilita os processos erosivos.  

 

Figura 4 – Práticas de queimada em Serra do Jardim: A – Em áreas de preparação do solo para o plantio; 

B – Limpeza do terreno para a expansão agropecuária. 

 

Fonte: Autores, 2012. 

 

3.1.3 IMPACTO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DA RETIRADA DO SOLO 

 

O processo de degradação do solo em Serra do Jardim, como mencionado anteriormente, 

ocorre em virtude do desmatamento, das técnicas de queimada para a agricultura e da expansão 

pecuária. No entanto, foi observado também a retirada do solo para produção de tijolos, 

intensificando ainda mais os processos erosivos e consequente destruição das propriedades 

características do solo, causando desiquilíbrio no ambiente. 

 

Figura 5. Aspecto da prática de retirada do solo para produção de tijolos: A – Barranco escavado devido a 

retirada do barro; B – Produção de tijolos de barro retirados do barranco. 

 

Fonte: Autores, 2012. 

A B 

B A 
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3.1.4 IMPACTO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DA EXPANSÃO PECUÁRIA 

 

O avanço da pecuária vem gerando impactos no Brejo de Serra do Jardim fomentando o 

desmatamento e as queimadas, além da grande pressão que exerce sobre o solo, ocasionando 

desequilíbrios na sua cobertura e textura. 

 

Figura 6. Aspecto da agropecuária em Serra do Jardim: A – Avanço da pecuária sobre a mata; B – Recuo 

da mata para a expansão agropecuária. 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

3.1.4 IMPACTO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DA EXPANSÃO AGRÍCOLA 

 

As principais técnicas agrícolas presentes em Serra do Jardim são de culturas de ciclos 

longos, como banana e por culturas de ciclos curtos, como chuchu, feijão e milho. No entanto, o 

uso de agrotóxicos, nessas culturas, mesmo que indireto, comprometem a sua produção, deixando 

instável a economia local. Entretanto, tais culturas vêm avançado para áreas de alto declive, 

retirando a vegetação local original e expondo o solo à erosão. 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 7.Agricultura em Serra do Jardim: A – Plantação de chuchu, cultura comum na região; B – 

Avanço da plantação de banana sobre áreas de encosta. 

 

Fonte: Autores, 2012. 

 

3.2 MOSAICO TEMPORAL DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO BREJO SERRA DO 

JARDIM  

 

As visitas realizadas área de estudo, associada à registros fotográficos pretéritos, 

possibilitou uma análise cronológica entre os anos de 2007 à 2012 deste espaço, gerando assim, 

um mosaico temporal da degradação ambiental sofrida pelo Brejo Serra do Jardim, conforme 

descorre os resultados abaixo. 

 Serra com presença de mata atlântica  

Na imagem de 2007 (Figura 8 A) o aspecto da floresta era mais uniforme, indicando que 

estava mais conservada. Entretanto no ano de 2011 (Figura 8 – B) é possível perceber a pressão 

provocada pela ação antrópica neste ambiente, pois é perceptível a ação humana decorrente do 

surgimento de pequenas clareiras no local. Essas clareiras foram confirmadas através de visita ao 

local no interior da mata. 

Esta observação corrobora com os dados apresentados por BARBOZA e SELVA 

(2012), onde menciona que, os brejos de altitude, apresentam enorme significância bioecológica, 

mas estão sendo fortemente degradados, em decorrência de desmatamentos excessivos para a 

absorção de práticas agropecuária. 

 

B A 
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Figura 8. Aspecto da vegetação com características e Mata Atlântica: A – Vegetação mais homogênea, 

aparentemente mais conservada; B – Aspecto de pequenas clareiras na mata. 

 

Fonte: Valdério Vieira de Lima (2007 e 2011).  

 

 Remanescente Hídrico: 

Na imagem de 2009 (Figura 9 A) é possível identificar um afloramento hídrico, sendo 

represado em forma de lago para utilização para abastecimento humano e animal. Na mesma área 

no ano de 2012 (Figura 9 B), observa-se que no local onde havia o afloramento da nascente, se 

encontra assoreada e sem vegetação no entorno.  

Em estudo sobre os brejos pernambucanos, BARBOSA e SELVA (2012) observaram 

que a disponibilidade hídrica destes espaços atraem agricultores para implantação de lavouras, 

além de práticas de veraneio, esta prática vem prejudicando estes remanescentes hídricos, como 

foi observado em Serra do Jardim, no presente estudo, visto que a área de entorno deste 

remanescente era habitada no ano de 2009, o que não foi observado em 2012, provavelmente o 

êxodo populacional pode ter ocorrido em decorrência do assoreamento ocorrido. 
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Figura 9. Aspecto de um remanescente hídrico em Serra do Jardim: A – Afloramento hídrico represado; B 

– Afloramento hídrico sem água por ação do assoreamento.  

 

Fonte: Autores, 2009 e 2012. 

 

 Diminuição de um potencial hídrico de uma nascente na Serra do Jardim 

Na imagem do ano de 2009 (Figura 10 A) é possível identificar o grande potencial 

hídrico da nascente presente no interior da mata, sendo este importante para os habitantes locais. 

O grande desmatamento que vem assolando os espaços de Serra do Jardim pões em risco a 

disponibilidade deste recurso, como mostra a imagem no ano de 2012 (Figura 10 B). 

Em decorrência do desmatamento nas áreas de entorno da nascente, este recurso natural, 

tão importante para a sobrevivência local e do município, que perpassa o Rio Mentirosos, até 

desaguar no Rio Una, está ameaçado de secar. O período de seca vivenciado pelo Nordeste em 

2012 intensificou o impacto pela ação antrópica, tal como o desmatamento que contribuiu para 

diminuição do potencial hídrico da nascente de um dos principais rios do município. 

Os espaços subúmidos, como menciona LINS (1989) se destacam dos espaços 

semiáridos nordestinos, por suas condições agroecológicas excepcionais. Entre estas 

potencialidades, estão a presença de nascentes, que possibilita a manutenção da flora e fauna, 

além da sobrevivência humana, sendo utilizados para consumo e produção agrícola. Entretanto, a 

pressão antrópica sofrida em Serra do Jardim, vem colocando em risco este recurso tão 

importante para a região. 

 

B A 
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Figura 11. Nascente no interior da Serra do Jardim: A – nascente com um bom potencial hídrico 

(cachoeira); B – Nascente seca decorrente de ação antrópica (desflorestamento). 

 

Fonte: Autores, 2009 e 2012. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em Pernambuco, dos 23 brejos apontados na década de 70 num livro do ecólogo 

Vasconcelos Sobrinho, restam apenas 12, segundo FALCÃO (2001). Diante disto, percebe-se que 

a devastação dos brejos de altitude continuam e, agora, além de sofrerem exploração de madeira, 

as matas úmidas do Sertão, vão sendo substituídas por diversas culturas, modificando sua 

estrutura fitogeográfica e consequentemente a disponibilidade hídrica e o microclima da região. 

No caso da Serra do Jardim, por exemplo, a mata está sendo substituídas pelas plantações de 

chuchu e de banana, principalmente, mas também é possível identificar outros impactos, como 

foi apresentado neste estudo. 

Sendo assim, o desafio da conservação persiste na promoção de políticas públicas para a 

educação e preservação ambiental, onde as potencialidades oferecidas pelo espaço possam ser 

aproveitadas por meio da prática do Ecoturismo, por exemplo, visto que a área possibilita o 

desenvolvimento de Turismo Ambiental ou Ecológico, através de esportes como a tirolesa, rapel, 

escalada, trilhas ecológicas, além de seu potencial paisagístico, podendo ser utilizada como um 

dos cartões postais do estado de Pernambuco. Acredita-se que, se as práticas mencionadas fossem 

implementadas, seria possível preservar a biodiversidade, conservar o potencial climático e 

hídrico, ambos de suma importância para a região, além de proporcionar a geração de renda para 

A B 
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a população residente da Serra do Jardim, possibilitando a ampliação do campo de estudo sobre 

Brejos de Altitude desta região do nordeste brasileiro. 
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RESUMO  

 

A degradação das propriedades físicas do solo é um dos processos responsáveis pelo aumento da 

contaminação de ambientes hídricos. O estudo desenvolvido num Cambissolo Húmico, em 

Curitibanos-SC objetivou avaliar a influência do manejo do solo na estabilidade de agregados e 

na liberação de íons para a solução do solo. O estudo foi realizado em dois manejos, mata nativa 

esistema agroflorestal (SAF), sendo o SAF aqui denominado SAF-Agrícola por representar uma 

associação de Bracatinga com culturas anuais. Foram coletadas amostras deformadas de solo para 

a determinação do índice de desagregação (ID) e teor de carbono orgânico total, em três 

repetições. Amostras de 5 g de agregados (8,00-4,76 mm) foram submetidas a níveis crescentes 

de energia ultrassônica e o índice de desagregação foi obtido pela relação partículas < 0,053 

mm/massa inicial de agregados. A suspensão de água e solo foi submetida a análises de 

cromatografia iônica. Os gráficos de dispersão foram plotados em função da energia 

correspondente para dispersão de cada amostra e foram ajustados modelos dos teores dos 

elementos Ca2+, Mg2+, K+ e Na+ em função dos níveis de energia aplicados. O índice de 

desagregação (ID) foi maior na Mata Nativa, evidenciam doque o SAF-Agrícola apresentou um 

melhor estado de agregação. As análises da cromatografia apontam relação direta da liberaçãode 

elementos para a solução com a desagregação do solo. Diante de tal fato o uso do solo com 

sistema agroflorestalaumenta a estabilidade dos agregados e preserva os recursos hídricos contra 

possíveis contaminações. 

 

Palavras-chave: Estabilidade de Agregados. Liberação de íons. Recursos Hídricos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A degradação das propriedades físicas do solo é um dos principais processos 

responsáveis pela perda da qualidade estrutural, algumas práticas de manejo do solo e das 

culturasprovocam alterações nas referidas propriedades, principalmente na sua 

estrutura(SEVERIANO et al., 2009). 

O sistema de preparo convencional, em geral, promove um intenso revolvimento do solo 

na camada superficial, o que pode favorecer a decomposição da matéria orgânica, ocasionando 

considerável efeito prejudicial na qualidade estrutural do solo (DALLA ROSA, 198; 

SILVA;MIELNICZUK, 1997).Por outro lado, a adoção de sistemas de manejo sem revolvimento 

do solo e a manutenção de resíduos vegetais na superfície favorecem o contínuo aporte de 

carbono orgânico, o que é fundamental para a manutenção de uma estrutura de boa qualidade 

(CARPENEDO&MIELNICZUK, 1990; SILVA et al., 2013). 

A qualidade de um solo pode ser avaliada por indicadores, como estabilidade de 

agregados, que pode ser obtida por índices de desagregação (ID) resultantes de testes de 

resistência de agregados com energia ultrassônica (SÁ et al., 1999). A caracterização do ID 

permite o entendimento dapossível dependência de processos como desagregação e liberação de 

íons para a solução do solo, o que torna esta associação fundamental para a compreensão dos 

processos físicos do solo que possam influenciar na contaminação de ambientes hídricos, pois 

elementos como Ca+2, Mg+2, K+, Na+ podem ser liberados com o rompimento do agregado de 

solo (KAISER et al., 2012). 

Nesse sentido, o estudo conduzido num Cambissolo húmico teve como objetivo verificar 

a influência do manejo do solo na suadesagregação e liberação de íons para a solução do solo.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi realizado em um sistema agroflorestal (SAFs) conduzido há 1 ano e 

5 meses, localizado na Universidade de Federal de Santa Catarina – UFSC, em Curitibanos. O 

clima da região é do tipo subtropical úmido mesotérmico (Cfb) Koppen (ALVARES et al., 2013). 

A espécie florestal nativa é a Bracatinga e o SAF-Agrícola é composto pela bracatinga + cultura 
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anual.  A mata nativa foi utilizada como testemunha. O solo foi classificado de acordo com 

Embrapa (2013) como Cambissolo Húmico de textura muito argilosa. 

 

2.2 COLETA DE SOLOS, PREPARO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE DE MATÉRIA 

ORGÂNICA 

 

Foram coletadas amostras deformadas de solo na profundidade de 0,00 – 0,05m na mata 

nativa e no SAF-Agrícola. Os blocos de solo foram manualmente passados num conjunto de 

peneiras equivalentes a 8,00 e 4,76mm de abertura de malha. Os agregados retidos na peneira 

inferior foram utilizados para as análises de agregação do solo. Os teores de carbono orgânico 

total (Ct) no solo foram determinados pelo método de Walkley – Black (EMBRAPA, 2013). 

 

2.3 SONIFICAÇÃO 

 

Para o processo de sonificaçãoselecionou-se amostras compostas por 5 g de agregados, 

peso úmido, com diâmetro entre 8,00 e 4,76 mm. Em seguida, foram transferidas para béquer de 

200 mL e o volume foi completado com água destilada (com uma relação solo: água destilada de 

1:40). Foram realizadas sonificações com o aparelho Qsonica, modelo Q500 operando a 20 kHz, 

cuja potência foi calibrada pelo método descrito em Sá et al.(2000), durante 0, 5, 15, 30, 60 s, 

sendo que cada tempo de sonificação corresponde as energias específicas aplicadas (EA) de 0,0; 

2,2; 6,4; 12,8; 25,5 J mL-1, calculadas segundo Sá et al.(2000), conforme equação 1: 

 

Em que EA é a energia aplicada à suspensão (J mL-1), Pc é a potência emitida pelo 

aparelho (85 kw), obtida por meio de calibração (W) descrita em Sá et al.(2000), T é o tempo de 

sonificação (s) e V é o volume da suspensão (mL). O tempo de sonifinicação 0 consistiu-se 

apenas em representar a desagregação ocasionada pelo manuseio das amostras, os agregados 

foram colocados no béquer, seu volume completado com água destilada e passados pela peneira. 

Após cada Ts as amostras foram passadas pela peneira de malha 0,053mm, o material 

retido na peneira (MRP) foi seco em estufa à 105 °C e pesado. A obtenção dos teores de silte e 

argila foram obtidos pela diferença, amostra original (5g) – material retido na peneira (MRP), 
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permitindo assim a determinação do índice de desagregação (ID) em cada energia específica 

aplicada, pela relação silte+ argila dispersa (g) / amostra original (g). Construíram-se curvas de 

dispersão, plotando-se no eixo das abscissas (X) a energia aplicada, em J mL-1, e no eixo das 

ordenadas (Y), os índices de dispersão, ajustando-se modelos hiperbólicos modificados do tipo Y 

= X/(a + bX), sendo a e b coeficientes específicos para cada manejo do solo.Além disso, ao fim 

das sonificações a suspenção água e solo foi filtrada com auxílio de papel filtro de 0,45 microns e 

bomba de vácuo. Foram transferidos 5 mL da suspenção filtrada para viels e realizadas  leituras  

dos teores de Cálcio, Magnésio, Potássio e Sódio no cromatografo iônico. Utilizando do software 

Sigma Plot, foram ajustados modelos dos teores dos elementos Ca2+, Mg2+, K+e Na+em função 

dos níveis de energia aplicados. 

 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas seguiram um esquema fatorial em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), sendo dois tratamentos (SAF-Agrícola e Mata Nativa), três repetições e cinco 

níveis de energia (0,0; 2,2; 6,4; 12,8; 25,5 J mL-1). Os dados foram submetidos ao teste de 

normalidade de variância – Shapiro Wilk e a análise de variância e quando pertinente ao teste de 

médias de Scott-Knott em nível de 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar 

(FERREIRA, 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme apresentado naTabela 1eFigura 1, o índice de desagregação (ID) em resposta 

da energia ultrassônica aplicada aos agregados foi maior no tratamento testemunha (Mata 

Nativa). 

 

Tabela 1. Valores médios de índices de desagregação (ID) para os diferentes sistemas de uso do solo. 

Manejo do Solo Índice de Desagregação 

SAF-Agrícola 0,125b 

Mata Nativa 0,146a 
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Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p< 

0,05). 

Fonte: Pereira et al.(2015) 

 

Figura 1. Índice de desagregação em Cambissolo Húmico sob SAF-Agrícola e Mata Nativa. 

 

Fonte: Pereira et al.(2015) 

 

A agregação depende não somente da floculação, mas também da cimentação, que pode 

ocorrer segundo Tisidall e Oades (1982) devido à quantidade de argila, à concentração de matéria 

orgânica, a presença de raízes, de fungos e bactérias. Assim sendo, foi analisado o teor de matéria 

orgânica total nos tratamentos (Figura 2). 

Figura 2. Teor de carbono orgânico total (g/kg) em Cambissolo Húmico sob Safs eMata Nativa. 

 

Fonte: Pereira et al. (2015) 
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Apesar de deter numericamente maior teor de carbono orgânico totala Mata Nativa 

apresentou maior índice de desagregação comparado ao SAF-Agrícola, e esse fato se deve 

provavelmente ao tipo de carbono presente no solo. Como o carbono não foi fracionado pode-se 

inferir que o sistema agroflorestal agrícola apresenta em maior proporção carbono na sua forma 

estável, em contrapartida a mata que apresentaria em tese a maior parte de seu carbono na forma 

lábil (ligações que podem ser facilmente rompidas)estaria condicionando uma maior dispersão 

dos agregados. Mas salienta-se que o curto prazo de implantação do SAF-Agrícola também pode 

estar influenciando os resultados obtidos.  

O fluxo e a retenção de água no solo dependem da textura, estrutura e porosidade, as 

quais podem integrar-se das mais variadas maneiras (Ferreira, 2010). Diante de tal fato, a 

desagregação do solo, ou seja perda da sua estrutura, compromete funções essenciais à vida e 

ambientes subsequentes (Doran et al., 1996). O arranjo de agregados condiciona a estrutura e 

consequentemente a porosidade de um solo, que conduzem uma solução, sendo assim a 

desestruturação de agregados pode ocasionar lixiviação de elementos dessa solução, causando 

contaminação de ambientes (Kaiser et al., 2012). 

Neste contexto, conforme observado na Figura 3, a liberação do potássio (K+) está 

diretamente relacionada à desagregação do solo. À medida que aumenta o nível de energia 

ultrassônica aplicada aumenta a liberação desse elemento em ambos tratamentos. O mesmo 

comportamento é observado para o sódio (Na+) (Figura 3). Os íons bivalentes cálcio (Ca2+) e 

magnésio (Mg2+) apresentam lixiviação também proporcional ao índice de desagregação dos 

manejos (Figura 3). O cálcio foi detectado pela cromatografia apenas no SAF-Agrícola enquanto 

o Magnésio foi encontrado apenas na Mata. 
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Figura 3. Curvas de dispersão dos íons potássio, sódio, cálcio e magnésio em Cambissolo Húmico sob 

mata nativa e SAF-Agrícola. 

  

Fonte: Pereira et al.(2015) 

 

Como o K + e o Na + possuem um maior raio hidratado, comparado a Ca2+ e Mg 2+, mais 

dispersos em meio as argilas do solo, sendo facilmente lixiviados e tendem a contaminar os 

recursos hídricos subsequentes (Burack et al., 2011). Dessa forma, para fins de conservação do 

solo, nutrientes e água, a estabilidade de agregados é uma forma de evitar a perda de elementos 

por lixiviação. Um agregado é formado por partículas primárias (areia, silte e argila) + agentes 

cimentantes (MOS e íons bivalentes) + agente floculante (principal Al3+), e o arranjo dos 

agregados condiciona a estrutura e a porosidade de um solo (Ferreira, 2010). Os poros conduzem 

a solução do solo, assim, determinados estados de agregação, podem ou não favorecer a 

lixiviação de elementos presentes na solução do solo.  

Neste trabalho, verificou-se que em ambos os tratamentos analisados (SAF-Agrícola e 

Mata Nativa) existe uma relação direta da estabilidade de agregados com à lixiviação de íons   

como Ca2+, Mg2+, k+e Na+. Portanto, sistemas de manejo podem influenciar a liberação destes 

elementos, ao empregar práticas de intenso revolvimento, por exemplo, que causam a degradação 

da estrutura do solo (Silva et al., 2013). Enfim, é notório que se faz necessário o uso de práticas 

conservacionistas que aumentem a estabilização dos agregados no solo, a fim de precaver a 

degradação da estrutura e consequente liberação de íons que podem causar sérios danos 

ambientais, em especial a ambientes hídricos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O SAF-Agrícola apresentou menor índice de desagregação que a mata nativa, o que 

demonstra que sistemas de manejo bem conduzidos podem trazer melhorias as propriedades de 

agregação do solo. 

A liberação dos íons Ca2+, Mg2+, K+e Na+ estão diretamente relacionadas à desagregação 

do solo, portanto, sistemas de manejo mais conservacionistas, como o SAF-Agrícola, ao 

aumentar a estabilidade dos agregados atuam preservando recursos hídricos da contaminação por 

íons, principalmente de natureza monovalente. 
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